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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data 

1. Karakteristik Responden 

Bagian ini menggambarkan keadaan responden yang berjumlah 

100 orang yang merupakan nasabah BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin. Data deskriptif merupakan gambaran keadaan responden 

yang menjadi informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. 

Karakteristik dalam penelitian ini meliputi: 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 52 52% 

Perempuan 48 48% 

Total 100 100% 

 Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.1 Jenis Kelamin di atas, dapat dilihat 

responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang dengan persentase 

52% lebih dominan dari pada jenis kelamin perempuan dengan jumlah 48 

orang atau dengan persentase 48%. Hal ini menunjukkan penggunaan 
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produk iB Hasanah Qard didominasi oleh laki-laki walaupun hanya 

mengalami selisih yang sedikit. 

b. Pendidikan 

Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

SD 1 1% 

SMP 3 3% 

SMA 35 35% 

D3 7 7% 

S1 39 39% 

S2 12 12% 

S3 3 3% 

Total 100 100% 

 Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan keterangan tabel 4.2 di atas menunjukkan nasabah 

yang menjadi responden sebagian besar memiliki pendidikan SD sebanyak 

1 orang dengan persentase 1% , yang memiliki pendidikan SMP sebanyak 

3 orang dengan persentase 3%, yang memiliki pendidikan SMA sebanyak 

35 orang dengan persentase 35%, yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 

7 orang dengan persentase 7%, sedangkan yang memilki pendidikan S1 

sebanyak 39 orang dengan persentase 39%, sementara itu yang memiliki 

pendidikan S2 sebanyak 12 orang dengan persentase 12%, dan yang 
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memiliki pendidikan S3 sebanyak 3 orang dengan persentase 3%. Dapat 

disimpulkan mayoritas nasabah yang menggunakan iB Hasanah Card 

adalah nasabah yang memiliki pendidikan S1. 

c. Pekerjaan 

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

Ibu Rumah Tangga 14 14% 

Pegawai Swasta 16 16% 

Pegawai Negeri 9 9% 

Wirausaha 36 36% 

TNI/Polri 2 2% 

BUMN/BUMD 4 4% 

Profesional 11 11% 

Pelajar/Mahasiswa 3 3% 

Lainnya 5 5% 

Total 100 100% 

 Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, reponden yang menjadi ibu rumah 

tangga sebanyak 14 orang dengan persentase 14%, responden yang 

memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta sebanyak 16 orang dengan 

persentase 16%, responden yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai 

Negeri sebanyak 9 orang dengan persentase 9%, responden yang memiliki 
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perkerjaan sebagai Wirausaha sebanyak 36%, responden yang memiliki 

pekerjaan sebagai TNI/POLRI sebanyak 2 orang dengan persentase 2%, 

responden yang memiliki pekerjaan sebagai BUMN/BUMD sebanyak 4 

orang dengan persentase 4%, responden yang memiliki pekrjaan sebagai 

Profesional sebanyak 11 orang dengan persentase 11%, sedangkan 

reponden yang memiliki pekerjaan sebagai Pelajar/Mahsiswa sebanyak 3 

orang dengan persentase 3% dan pekerjaan lainnya sebanyak 5 orang 

dengan persentase 5%. Dapat disimpulkan pekerjaan nasabah yang 

menggunakan iB Hasanah Card didominasi oleh Wirausaha. 

2. Deskriptif Variabel 

a. Variabel Kehandalan atau Reliability (X1) 

1) Indikator melayani transaksi nasabah dengan cepat, akurat dan 

teliti 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator karyawan melayani transaksi nasabah dengan cepat, 

akurat dan teliti dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 karyawan melayani transaksi nasabah dengan cepat, 

akurat dan teliti 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 57 57% 

2 Setuju 41 41% 

3 Kurang Setuju 2 2% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

57 responden (57%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 41 responden (41%). Hal ini menunjukkan bahwa 

melayani transaksi nasabah dengan cepat, akurat dan teliti 

menimbulkan loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah 

Card pada Kantor Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

2) Indikator cekatan dalam melayani nasabah 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator cekatan dalam melayani nasabah dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.5 cekatan dalam melayani nasabah 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 60 60% 

2 Setuju 40 40% 

3 Kurang Setuju 0 0% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

60 responden (60%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 40 responden (40%). Hal ini menunjukkan bahwa 

cekatan dalam melayani menimbulkan loyalitas nasabah untuk 

mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor Cabang BNI Syariah 

Banjarmasin. 

3) Indikator pelayanan tepat waktu sesuai janji 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator pelayanan tepat waktu sesuai janji dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.6 pelayanan tepat waktu sesuai janji 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 55 55% 

2 Setuju 44 44% 

3 Kurang Setuju 1 1% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

55 responden (55%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 44 responden (44%). Hal ini menunjukkan bahwa 

pelayanan tepat waktu sesuai janji menimbulkan loyalitas nasabah 

untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor Cabang BNI 

Syariah Banjarmasin. 

4) Indikator dapat memberikan informasi dengan jelas 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator dapat memberikan informasi dengan jelas dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.7 dapat memberikan informasi dengan jelas 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 60 60% 

2 Setuju 38 38% 

3 Kurang Setuju 2 2% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

60 responden (60%), kemudian jawaban responden setuju 

sebanyak 38 responden (38%). Hal ini menunjukkan bahwa dapat 

memberikan informasi dengan jelas menimbulkan loyalitas 

nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor Cabang 

BNI Syariah Banjarmasin 

b. Variabel Daya Tanggap atau Responsvenes (X2) 

1) Indikator pelayanan dimulai dengan segera ketika nasabah tiba 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator pelayanan dimulai dengan segera ketika nasabah 

tiba dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.8 pelayanan dimulai dengan segera ketika nasabah tiba 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 52 52% 

2 Setuju 42 42% 

3 Kurang Setuju 6 6% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

52 responden (52%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 42 responden (42%). Hal ini menunjukkan bahwa 

pelayanan dimulai dengan segera ketika nasabah tiba menimbulkan 

loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor 

Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

2) Indikator memberikan respon yang baik terhadap keinginan 

nasabah 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator memberikan respon yang baik terhadap keinginan 

nasabah dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9 memberikan respon yang baik terhadap keinginan 

nasabah 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 66 66% 

2 Setuju 34 34% 

3 Kurang Setuju 0 0% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

66 responden (66%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 34 responden (34%). Hal ini menunjukkan bahwa 

memberikan respon yang baik terhadap keinginan nasabah 

menimbulkan loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah 

Card pada Kantor Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

3) Indikator selalu siap membantu nasabah 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator selalu siap membantu nasabah dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.10 selalu siap membantu nasabah 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 66 66% 

2 Setuju 34 34% 

3 Kurang Setuju 0 0% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

66 responden (66%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 34 responden (34%). Hal ini menunjukkan bahwa selalu 

siap membantu nasabah menimbulkan loyalitas nasabah untuk 

mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor Cabang BNI Syariah 

Banjarmasin. 

4) Indikator pemberian informasi yang mudah dimengerti 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator pemberian informasi yang mudah dimengerti dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 pemberian informasi yang mudah dimengerti 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 52 52% 

2 Setuju 48 48% 

3 Kurang Setuju 0 0% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

52 responden (52%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 48 responden (48%). Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian informasi yang mudah dimengerti menimbulkan 

loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor 

Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

c. Variabel Jaminan atau Assurance (X3) 

1) Indikator memberikan jaminan keamanan dalam bertransaksi 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator memberikan jaminan keamanan dalam bertransaksi 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.12 memberikan jaminan keamanan dalam bertransaksi 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 80 80% 

2 Setuju 20 20% 

3 Kurang Setuju 0 0% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

80 responden (80%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 20 responden (20%). Hal ini menunjukkan bahwa 

memberikan jaminan keamanan dalam bertransaksi menimbulkan 

loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor 

Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

2) Indikator memberikan jaminan kepastian biaya dalam transaksi 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator memberikan jaminan kepastian biaya dalam 

transaksi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.13 memberikan jaminan kepastian biaya dalam transaksi 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 54 54% 

2 Setuju 46 46% 

3 Kurang Setuju 0 0% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

54 responden (54%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 46 responden (46%). Hal ini menunjukkan bahwa 

memberikan jaminan kepastian biaya dalam transaksi 

menimbulkan loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah 

Card pada Kantor Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

3) Indikator bersikap sopan dalam melayani nasabah 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator bersikap sopan dalam melayani nasabah dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.14 bersikap sopan dalam melayani nasabah 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 70 70% 

2 Setuju 29 29% 

3 Kurang Setuju 1 1% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

70 responden (70%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 29 responden (29%). Hal ini menunjukkan bahwa 

bersikap sopan dalam melayani nasabah menimbulkan loyalitas 

nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor Cabang 

BNI Syariah Banjarmasin. 

4) Indikator memberikan pelayanan ramah saat melayani nasabah 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator memberikan pelayanan ramah saat melayani 

nasabah dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.15 memberikan pelayanan ramah saat melayani nasabah 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 51 51% 

2 Setuju 49 49% 

3 Kurang Setuju 0 0% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

51 responden (51%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 49 responden (49%). Hal ini menunjukkan bahwa 

memberikan pelayanan ramah saat melayani nasabah menimbulkan 

loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor 

Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

d. Variabel Empati atau Emphaty (X4) 

1) Indikator melayani dengan tidak deskriminatif (membeda-

bedakan) 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator melayani dengan tidak deskriminatif (membeda-

bedakan) dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.16 melayani dengan tidak deskriminatif (membeda-

bedakan) 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 73 73% 

2 Setuju 23 23% 

3 Kurang Setuju 3 3% 

4 Tidak Setuju 1 1% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

73 responden (73%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 23 responden (23%). Hal ini menunjukkan melayani 

dengan tidak deskriminatif (membeda-bedakan) menimbulkan 

loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor 

Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

2) Indikator melayani dan menghargai setiap nasabah 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator memberikan melayani dan menghargai setiap 

nasabah dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.17 melayani dan menghargai setiap nasabah 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 54 54% 

2 Setuju 44 44% 

3 Kurang Setuju 2 2% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

54 responden (54%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 44 responden (44%). Hal ini menunjukkan bahwa 

melayani dan menghargai setiap nasabah menimbulkan loyalitas 

nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor Cabang 

BNI Syariah Banjarmasin. 

3) Indikator memberikan perhatian terhadap harapan dan 

keinginan nasabah 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator memberikan perhatian terhadap harapan dan 

keinginan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.18 memberikan perhatian terhadap harapan dan keinginan 

nasabah 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 62 62% 

2 Setuju 36 36% 

3 Kurang Setuju 2 2% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

62 responden (62%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 36 responden (36%). Hal ini menunjukkan bahwa 

memberikan perhatian terhadap harapan dan keinginan nasabah 

menimbulkan loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah 

Card pada Kantor Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

4) Indikator memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi 

nasabah 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi 

nasabah dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.19 memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi 

nasabah 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 54 54% 

2 Setuju 45 45% 

3 Kurang Setuju 1 1% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

54 responden (54%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 45 responden (45%). Hal ini menunjukkan bahwa 

memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi nasabah 

menimbulkan loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah 

Card pada Kantor Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

e. Variabel Bukti Fisik atau Tangible (X5) 

1) Indikator  berpenampilan rapi, menarik dan berwibawa 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator berpenampilan rapi, menarik dan berwibawa dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

 



86 
 

Tabel 4.20 berpenampilan rapi, menarik dan berwibawa  

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 43 43% 

2 Setuju 52 52% 

3 Kurang Setuju 5 5% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

43 responden (43%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 52 responden (52%). Hal ini menunjukkan bahwa 

berpenampilan rapi, menarik dan berwibawa menimbulkan 

loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor 

Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

2) Indikator kedisiplinan dalam melakukan pelayanan 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator kedisiplinan dalam melakukan pelayanan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.21 kedisiplinan dalam melakukan pelayanan 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 32 32% 

2 Setuju 65 65% 

3 Kurang Setuju 3 3% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

32 responden (32%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 65 responden (65%). Hal ini menunjukkan bahwa 

kedisiplinan dalam melakukan pelayanan menimbulkan loyalitas 

nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor Cabang 

BNI Syariah Banjarmasin. 

3) Indikator ketersediaan ruang tunggu yang nyaman, dan tidak 

berlebihan 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator ketersediaan ruang tunggu yang nyaman, dan tidak 

berlebihan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.22 ketersediaan ruang tunggu yang nyaman, dan tidak 

berlebihan 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 70 70% 

2 Setuju 28 28% 

3 Kurang Setuju 2 2% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

70 responden (70%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 28 responden (28%). Hal ini menunjukkan ketersediaan 

ruang tunggu yang nyaman, dan tidak berlebihan menimbulkan 

loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor 

Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

4) Indikator selalu siap melayani 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator selalu siap melayani dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.23 selalu siap melayani 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 57 57% 

2 Setuju 40 40% 

3 Kurang Setuju 3 3% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.23 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

57 responden (57%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 40 responden (40%). Hal ini menunjukkan bahwa selalu 

siap melayani menimbulkan loyalitas nasabah untuk mengunakan 

iB Hasanah Card pada Kantor Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

f. Variabel Loyalitas (Y) 

1) Indikator melakukan transaksi secara teratur 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator melakukan transaksi secara teratur dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.24 melakukan transaksi secara teratur 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 58 58% 

2 Setuju 40 40% 

3 Kurang Setuju 2 2% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.24 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

58 responden (58%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 40 responden (40%). Hal ini menunjukkan bahwa 

melakukan transaksi secara teratur menimbulkan loyalitas nasabah 

untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor Cabang BNI 

Syariah Banjarmasin. 

2) Indikator memiliki kepercayaan terhadap produk 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator memiliki kepercayaan terhadap produk dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.25 memiliki kepercayaan terhadap produk 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 43 43% 

2 Setuju 56 56% 

3 Kurang Setuju 1 1% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.25 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

43 responden (43%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 56 responden (56%). Hal ini menunjukkan bahwa 

memiliki kepercayaan terhadap produk menimbulkan loyalitas 

nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor Cabang 

BNI Syariah Banjarmasin. 

3) Indikator selalu ingin menggunakan produk IB Hasanah Card 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator selalu ingin menggunakan produk IB Hasanah Card 

nasabah dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.26 selalu ingin menggunakan produk IB Hasanah Card 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 34 34% 

2 Setuju 65 63% 

3 Kurang Setuju 1 1% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.26 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

34 responden (34%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 65 responden (65%). Hal ini menunjukkan bahwa selalu 

ingin menggunakan produk IB Hasanah Card menimbulkan 

loyalitas nasabah untuk mengunakan iB Hasanah Card pada Kantor 

Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

4) Indikator merekomendasikan kepada orang lain untuk 

menggunakan IB Hasanah Card 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban responden 

pada indikator merekomendasikan kepada orang lain untuk 

menggunakan IB Hasanah Card dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.27 merekomendasikan kepada orang lain untuk 

menggunakan IB Hasanah Card 

No Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 30 30% 

2 Setuju 68 68% 

3 Kurang Setuju 1 1% 

4 Tidak Setuju 1 1% 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber: Data diolah 2020. 

Berdasarkan tabel 4.27 di atas, dapat diketahui sebagian 

besar jawaban responden menyatakan sangat setuju dengan jumlah 

30 responden (30%), kemudian jawaban responden sangat setuju 

sebanyak 68 responden (68%). Hal ini menunjukkan 

merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan IB 

Hasanah Card menimbulkan loyalitas nasabah untuk mengunakan 

iB Hasanah Card pada Kantor Cabang BNI Syariah Banjarmasin. 

 

A. Analisi Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat 

valid dan reliable instrumen yang dipakai. 
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a. Uji Validitas 

Tujuan uji validitas adalah untuk mengetahui apakah angket 

yang digunakan benar-benar valid untuk mengukur variabel yang 

diteliti. Uji validitas dalam setiap item ini menggunakan program 

apikasi SPSS 

Tabel 4.28 Hasil Uji Validitas 

Variabel Pernyataan r-Hitung r-Tabel Keterangan 

Kehandalan 

(X1) 

X1.1 0,227 0,1966 Valid 

X1.2 0,456 0,1966 Valid 

X1.3 0,283 0,1966 Valid 

X1.4 0,384 0,1966 Valid 

Daya Tanggap 

(X2) 

X2.1 0,217 0,1966 Valid 

X2,2 0,460 0,1966 Valid 

X2.3 0,353 0,1966 Valid 

X2.4 0,361 0,1966 Valid 

Jaminan 

(X3) 

X3.1 0,446 0,1966 Valid 

X3.2 0,579 0,1966 Valid 

X3.3 0,436 0,1966 Valid 

X3.4 0,467 0,1966 Valid 

Empati 

(X4) 

X4.1 0,574 0,1966 Valid 

X4.2 0,528 0,1966 Valid 

X4.3 0,434 0,1966 Valid 
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X4.4 0,448 0,1966 Valid 

Bukti Fisik 

(X5) 

X5.1 0,202 0,1966 Valid 

X5.2 0,208 0,1966 Valid 

X5.3 0,352 0,1966 Valid 

X5.4 0,531 0,1966 Valid 

Loyalitas 

(Y) 

Y1 0,218 0,1966 Valid 

Y2 0,201 0,1966 Valid 

Y3 0,216 0,1966 Valid 

Y4 0,202 0,1966 Valid 

Sumber: Data diolah 2020. 

Uji validitas dilakukan dengan cara megkorelasikan skor pada 

item dengan skor totalnya, sebuah butir pertanyaan dianggap valid jika 

r-hitung > r-tabel (  = 5% ; n-2) dam n = jumlah sampel, atau dalam 

penelitian ini df = 100 - 2 = 98 dengan tingkat signifikansi 5% maka di 

dapat nilai r-tabel yaitu 0,1966. Item pernyataan semua variabel bisa 

dikatakan valid karena jika r-hitung > r-tabel seperti yang disyaratkan. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan 

konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan 

utir-butir pernyataaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan 

disusun dalam bentu koesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara 
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bersama-sama terhadap selutuh butir pernyataan. Jika nilai Alpha > 

0,60 maka reliabel. 

Tabel 4.29 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,821 24 

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2020. 

Tabel 4.30 Hasil Uji Reliabilitas Peritem 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x1.1 104,34 28,974 ,227 ,820 

x1.2 104,29 27,966 ,456 ,810 

x1.3 104,35 28,735 ,283 ,818 

x1.4 104,31 28,115 ,384 ,813 

x2.1 104,43 28,793 ,217 ,822 

x2.2 104,23 28,037 ,460 ,810 

x2.3 104,23 28,563 ,353 ,815 
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x2.4 104,37 28,397 ,361 ,814 

x3.1 104,09 28,507 ,446 ,812 

x3.2 104,35 27,301 ,579 ,805 

x3.3 104,20 28,101 ,436 ,811 

x3.4 104,38 27,854 ,467 ,810 

x4.1 104,21 26,774 ,574 ,804 

x4.2 104,37 27,306 ,528 ,807 

x4.3 104,29 27,865 ,434 ,811 

x4.4 104,36 27,849 ,448 ,810 

x5.1 104,51 28,980 ,202 ,822 

x5.2 104,60 29,152 ,208 ,821 

x5.3 104,21 28,410 ,352 ,815 

x5.4 104,35 27,179 ,531 ,806 

y.1 104,33 29,031 ,218 ,821 

y.2 104,48 29,202 ,201 ,821 

y.3 104,57 29,136 ,216 ,820 

y.4 104,62 29,147 ,202 ,821 

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2020. 

Dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha di atas, jika nilai 

Alpa > 0,60 maka item-item pernyataan dari setiap variabel dalam 
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penelitian ini reliabel. Berdasarkan tabel Nilai Cronbach’s Alpha 

adalah 0,821 lebih besar dari 0,60 maka dinyatakan reliabel. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

linier berganda, maka sebagai persyaratan regresi linier berganda 

dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, 

tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya bersifat efesien. 

Adapun uji asumsi klasik meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model 

regresi variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal 

atau tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian 

adalah data yang berdistribusi normal. Normalitas data dapat dilihat 

dengan menggunakan uji histogram dan uji Kolmogorov-smirnov. 

1) Uji Histogram 

Dalam penelitian ini, uji normalias dilakukan dengan 

menggunakan histogram regression residual serta melihat diagram 

normal P-P plot regression standardized dengan bantuan SPSS. 

Dalam uji ini dapat diketahui apakah data berdistribusi secara 

normal atau tidak berdasarkan kemencongan grafik, baik ke kiri 

maupun ke kanan. Pada dasarnya uji uji normalitas dengan grafik 
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histogram dapat dikenali dengan melihat persebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik residualnya. 

a) Data dikatakan berdistribusi normal, jika data menyebar 

di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya. 

b) Sebaliknya dikatakan tidak berdistribusi normal, jika 

data menyebar jauh atau tidak mengikuti garis diagonal 

atau grafik histogramnya. 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram 

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2020. 
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Gambar 4.2 Hasil Uji P-Plot 

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2020. 

 

Dengan melihat grafik histogram menunjukkan bahwa 

gambar 4.1 diatas berbentuk lonceng dan tidak melenceng ke kiri 

maupun kekanan dan juga melihat gambar 4.2 yang menunjukkan 

bahwa pada grafik tersebut terlihat titik-titik menyebar di garis 

diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan model regresi layak 

dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

Namun dengan metode gambar akan menimbulkan 

subjektifitas artinya bisa saja peneliti lain menganggap gambar 

tersebut tidak menyerupai lonceng, untuk lebih memastikan dan 

tepatnya dibantu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 
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2) Uji Kolmogorov-smirnov 

Uji kolmogrov-smirnov merupakan pengujian normalitas 

dengan menggunkan distribusi data ( yang akan diuji 

normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai sig > 0,05 maka 

data berdistribusi normal dan jika nilai sig < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.31 Hasil Uji Normalitas dengan Cara Uji Kolmogorov-

Smirnov 

 

  Sumber: Data diolah SPSS 22, 2020. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 
,99124821 

Most Extreme Differences Absolute ,072 

Positive ,072 

Negative -,057 

Test Statistic ,072 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
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Berdasarkan hasil uji normalitas dengan cara uji 

kolmogorov-smirnov dalam tabel 4.31 di atas, diperoleh nilai 

Asymp. Sig. sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini bahwa data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan anatar variabel 

independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel 

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain 

itu uji ini juga digunakan untuk menghindari kebiasaan dalam 

proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

1) Nilai Tolerance 

Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai tolerance lebih 

besar dari 0,10. Terjadi multikolienaritas, jika nilai tolerance lebih 

kecil atau sama dengan 0,10. 

2) Nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

Tidak terjadi multikolienaritas, jika nilai VIF lebih kecil 

dari 10,00. Terjadi multikolienaritas, jika nilai VIF lebih besar atau 

sama dengan 10,00 
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  Tabel 4.32 Hasil Uji Multikolienaritas 

                                              Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

total_x1 ,732 1,367 

total_x2 ,721 1,386 

total_x3 ,579 1,727 

total_x4 ,660 1,515 

total_x5 ,797 1,254 

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2020. 

Berdasrkan hasil uji moltikolienaritas dalam tabel di atas, 

diperoleh nilai tolerance sebesar 0,732 untuk kehandalan, 0,721 untuk 

daya tanggap, 0,797 untuk jaminan, 0,660 untuk empati, dan 0,579 

untuk bukti fisik yang berari lebih besar dari 0,10. Sedangkan VIF 

diperoleh 1,367 untuk kehandalan, 1,386 untuk daya tanggap, 1,254 

untuk jaminan, 1,515 dan 1,727 untuk bukti fisik yang berarti lebih 

kecil dari 10,00. Jadi, dapat disimpulkandalam penelitian ini bahwa 

tidak terjadi multikolienaritas. 
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c. Uji Heterokedastisitas 

Heterokestisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan 

variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan 

yang lain. Cara mempredisi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu 

model dapat di lihat dengan pola gambar scatterplot. 

 

 

Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas (Scatterplot) 

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2020. 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-tiitik yang acak 

pada gambar tersebut tidak menunjukkan pola apapun sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini. 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara pengganggu pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai 

Durbin Watson dibandingkan dengan tabel Durbin Watson (dL dan 

dU). Model pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji 

Durbin Watson (uji DW) dengan ketentuan: 

1) Jika DW lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4 – dL), 

maka hipotesis nol ditolak yang terjadi terdapat autokorelasi. 

2) Jika DW terletak anata dU dan (4 – dU), maka hipotesis nol 

diterima yang berarti tidak ada autokorelasi 

3) Jika DW terletak antara dL dan dU atau antara (4 – dU) dan (4 

– dL) , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Tabel 4.33 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,383
a
 ,147 ,101 1,017 1,948 

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2020. 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, diperoleh nilai DW 

sebesar 1,948. Nilai DW akan dibandingkan dengan nilai tabel 
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signifikansi 5% , jumlah sampel (n) 100 dan jumlah variabel 

independent (k) = 5, maka diperoleh nilai dL sebesar 1,5710 dan dU 

sebesar 1,7804 sehingga nilai (4 – dU) sebesar 2,2196, maka dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini bahwa dU = 1,5710 < DW = 1,948 < 

(4 – dU) = 2,2196 yang artinya tidak terdapat autokorelasi. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh variabel Kehandalan (X1), Daya 

Tanggap (X2), Jaminan (X3), Empati (x4) dan Bukti Fisik (X5) terhadap 

loyalitas nasabah dalam menggunakan produk iB Hasanah Card (Y), 

menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut: 

Y= a +b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5 

Dimana: 

Y   : loyalitas nasabah 

a   : konstanta 

b1 b2 b3 b4b5 : konstanta 

X1   : kehandalan 

X2   : daya tanggap 

X3   : jaminan 

X4   : empati 

X5   : bukti fisik 

Berdasarkan data yang diperoleh maka dilakukan perhitungan 

regresi linier berganda dengan mengunakan SPSS, berikut hasil 

perhitungannya. 

Tabel 4.34 Koefisien Regresi Linier Berganda 
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S

ssumber: Data diolah SPSS 22, 2020.  

Berdasarkan perhitungan tabel diatas, dapat disusun persamaan 

regresi linier berganda antar variabel bebas (Independent variabel) dengan 

variabel terikat (dependent variabel) dengan memasukkan koefisien regresi 

linier berganda ke dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

Y = 11,365 + 0,158X1 + 0,045X2 – 0,147X3 + 0,123X4 + 

0,168X5 

a. Konstanta 

Nilai konstanta sebesar 11,365 hal ini berarti jika tidak ada 

perubahan nilai variabel Kehandalan (X1), Daya Tanggap (X2), 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 11,365 1,922  5,913 ,000   

total_x1 ,158 ,089 ,198 1,778 ,079 ,732 1,367 

total_x2 ,045 ,089 ,057 ,506 ,614 ,721 1,386 

total_x3 -,147 ,097 -,191 -1,524 ,131 ,579 1,727 

total_x4 ,123 ,076 ,191 1,624 ,108 ,660 1,515 

total_x5 ,168 ,084 ,215 2,013 ,047 ,797 1,254 
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Jaminan (X3), Empati (x4) dan Bukti Fisik (X5) yang memengaruhi 

loyalitas nasabah dalam menggunakan produk iB Hasanah Card (Y) 

adalah sebesar 11,365. 

b. Kehandalan (X1) 

Nilai koefisien X1 merupakan variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan produk 

iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

Pengaruhnya sebesar 0,158, hal ini menunjukkan apabila variabel 

kehandalan ditingkatkan 1% maka loyalitas nasabah akan meningkat 

sebesar 15,8% sebaliknya jika variabel kehandalan diturunkan 1% 

maka akan diikuti menurunnya loyalitas nasabah sebesar 15,8%. 

Koefisien bernilai positif antara variabel kehandalan dengan loyalitas 

nasabah.  

c. Daya Tanggap (X2) 

Nilai koefisien X2 merupakan variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan produk 

iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

Pengaruhnya sebesar 0,045, hal ini menunjukkan apabila variabel daya 

tanggap ditingkatkan 1% maka loyalitas nasabah akan meningkat 

sebesar 4,5% sebaliknya jika variabel daya tanggap diturunkan 1% 

maka akan diikuti menurunnya loyalitas nasabah sebesar 4,5%. 

Koefisien bernilai positif antara variabel daya tanggap dengan loyalitas 

nasabah. 
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d. Jaminan (X3) 

Nilai koefisien X3 merupakan variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan produk 

iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

Pengaruhnya –0,147, hal ini menunjukkan apabila variabel jaminan 

ditingkatkan 1% maka loyalitas nasabah akan menurun sebesar 14,7% 

sebaliknya jika variabel jaminan diturunkan 1% maka akan diikuti 

peningkatan loyalitas nasabah sebesar 14,7%. Koefisien bernilai 

negatif antara variabel jaminan dengan loyalitas nasabah. 

e. Empati (X4) 

Nilai koefisien X4 merupakan variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan produk 

iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

Pengaruhnya sebesar 0,123, hal ini menunjukkan apabila variabel 

empati ditingkatkan 1% maka loyalitas nasabah akan meningkat 

sebesar 12,3% sebaliknya jika variabel empati diturunkan 1% maka 

akan diikuti menurunnya loyalitas nasabah sebesar 12.3%. Koefisien 

bernilai positif antara variabel empati dengan loyalitas nasabah. 

f. Bukti Fisik (X5) 

Nilai koefisien X5 merupakan variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan produk 

iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

Pengaruhnya sebesar 0,168, hal ini menunjukkan apabila variabel bukti 
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fisik ditingkatkan 1% maka loyalitas nasabah akan meningkat sebesar 

16,8% sebaliknya jika variabel bukti fisik diturunkan 1% maka akan 

diikuti menurunnya loyalitas nasabah sebesar 16,8%. Koefisien 

bernilai positif antara variabel bukti fisik dengan loyalitas nasabah 

a. Pengujian Regresi Secara Farsial (Uji t) 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

masing-masing variabel bebas kualitas pelayanan yang terdiri dari 

variabel Kehandalan (X1), Daya Tanggap (X2), Jaminan (X3), Empati 

(x4) dan Bukti Fisik (X5) berpengarh secara farsial terhadap variabel 

terikat (Y) loyalitas nasabah dalam menggunakan produk iB Hasanah 

Card. Kriteria pengujian sebagai berikut: 

Cara 1 

1) Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima 

2) Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak 

Cara 2 

1) Jika t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y 

2) Jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y 
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Tabel 4.35 Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constan

t) 

11,365 1,922  5,913 ,000 

total_x1 ,158 ,089 ,198 1,778 ,079 

total_x2 ,045 ,089 ,057 ,506 ,614 

total_x3 -,147 ,097 -,191 -1,524 ,131 

total_x4 ,123 ,076 ,191 1,624 ,108 

total_x5 ,168 ,084 ,215 2,013 ,047 

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2020. 

1) Pengujian Hipotesis variabel Kehandalan (X1) 

Dari tabel 4.35 di atas di peroleh nilai sig sebesar 0,079 > 

0,05 maka Ho diterima karena nilai sig lebih besar dari 0,05 atau 

dengan memakai cara kedua yaitu di dapat nilai t tabel sebesar 

1,985 dan t hitung sebesar 1,778, maka t hitung lebih kecl daripada 
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t tabel, jadi secara parsial tidak terdapat pengaruh antara 

kehandalan terhadap loyalitas nasabah 

2) Pengujian Hipotesis variabel Daya Tanggap (X2) 

Dari tabel 4.35 di atas di peroleh nilai sig sebesar 0,614 > 

0,05 maka Ho diterima karena nilai sig lebih besar dari 0,05 atau 

dengan memakai cara kedua yaitu di dapat nilai t tabel sebesar 

1,985 dan t hitung sebesar 0,506, maka t hitung lebih kecl daripada 

t tabel, jadi secara parsial tidak terdapat pengaruh antara daya 

tanggap terhadap loyalitas nasabah 

3) Pengujian Hipotesis variabel Jaminan (X3) 

Dari tabel 4.35 di atas di peroleh nilai sig sebesar 0,131 > 

0,05 maka Ho diterima karena nilai sig lebih besar dari 0,05 atau 

dengan memakai cara kedua yaitu di dapat nilai t tabel sebesar 

1,985 dan t hitung sebesar -0,1524, maka t hitung lebih kecl 

daripada t tabel, jadi secara parsial tidak terdapat pengaruh antara 

daya tanggap terhadap loyalitas nasabah 

4) Pengujian Hipotesis variabel Empati (X4) 

Dari tabel 4.35 di atas di peroleh nilai sig sebesar 0,108 > 

0,05 maka Ho diterima karena nilai sig lebih besar dari 0,05 atau 

dengan memakai cara kedua yaitu di dapat nilai t tabel sebesar 

1,985 dan t hitung sebesar 1,624, maka t hitung lebih kecl daripada 
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t tabel, jadi secara parsial tidak terdapat pengaruh antara empati 

terhadap loyalitas nasabah 

5) Pengujian Hipotesis variabel Bukti Fisik (X5) 

Dari tabel 4.35 di atas di peroleh nilai sig sebesar 0,047 < 

0,05 maka Ho ditolak karena nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau 

dengan memakai cara kedua yaitu di dapat nilai t tabel sebesar 

1,985 dan t hitung sebesar 2,013, maka t hitung lebih besar 

daripada t tabel, jadi secara parsial terdapat pengaruh antara empati 

terhadap loyalitas nasabah 

b. Pengujian Regresi Secara Simultan 

Tabel 4.36 Hasil Uji f 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

16,725 5 3,345 3,232 ,010
b
 

Residual 97,275 94 1,035   

Total 114,000 99    

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2020 
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Untuk mengetahui kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati dan bukti fisik yang dimasukkan ke dalam model regresi 

mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel 

loyalitas nasabah dalam menggunakan iB Hasanah Card maka 

dilkukan uji F. 

Cara 1 

Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima 

Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak 

Cara 2 

Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima 

Jika F hitung >  F tabel maka Ho ditolak 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai F hitung 

sebesar 3,232 dimana nilai ini akan dibandingkan dengan nilai 

pada F tabel. Melalui rumus menentukan F tabel yaitu df1 (N1) dan 

df2 (N2) diman untuk df1 = k – 1, (k adalah jumlah variabel bebas 

+ terikat), sehingga diperoleh df1 = 6 – 1 = 5. Sedangkan untuk df2 

= n – k, dimana n adalah jumlah sampel, maka diperoleh df2 = 100 

– 6 = 94, sehingga yang digunakan untuk membaca F tabel adalah 

df1 (N1) = 5 dan df2 (N2) = 94, nilai F tabel yang diperoleh adalah 

2,311. Jadi dalam model penelitian ini nilai Fhitung > Ftabel 

(3,232 > 2,311). Sedangkan nilai Sig sebesar 0,010 yang berarti 

nilai ini lebih kecil dari nilai   sebesar 0,05 (0,010 < 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama faktor kehandalan, daya 
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tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik berpengaruh secara 

simultan terhadap loyalitas nasabah. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.37 hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,383
a
 ,147 ,101 1,017 

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2020 

Berdasarkan tabel 4.37 di atas, nilai R square dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,147 hal ini menunjukkan bahwa 

besar pengaruh variabel independent kehandalan, daya tanggap, 

jaminan empati dan bukti fisik terhadap loyalitas nasabah yang 

dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 14,7% 

sedangkan sisanya 85,3% dipengaruhi oleh faktor lain dari luar 

penelitian. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Kehandalan Terhadap Loyalitas Nasabah 

Dimensi kehandalan berkenaan dengan kemampuan untuk 

memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Pelayanan 
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dapat dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang diungkapkan 

dicapai secara akurat. Keakuratan dan dan ketepatan inilah yang 

menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga penyedia layanan 

jasa. (Repositori Stain Kudus, t.t., hlm. 15) Dalam konteks ini Allah juga 

menghendaki setiap umat untuk menepati janji yang telah dibuat dan 

dinyatakan dalam QS. An-Nahl 16/91 

َهدُّتم َوََل تَنُقُضواْ ٱأَليَََٰن بَ  عَد َتوِكيِدَها َوَقد َجَعلُتُم ٱللََّه َعَليُكم َكِفيًلا ِإنَّ ٱللََّه يَعَلُم َما َوأَوُفواْ ِبَعهِد ٱللَِّه ِإَذا عََٰ

  َتفَعُلونَ 

“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” 

 

Dari hasi penelitian koefisien regresi sebesar 0,158 menunjukkan 

apabila variabel kehandalan dinaikkan 1% maka loyalitas nasabah akan 

meningkat sebesar 15,8%. Sebaliknya jika variabel kehandalan di turunkan 

1% maka akan diikuti menurunya loyaliats nasabah sebesar 15,8% dengan 

asumsi variabel lain konstanta. 

Hasil ini ditunjukkan dari hasi uji parsial, terlihat bahwa 

kehandalan memliki probabilitas signifikansi sebesar 0,079 yang lebih 

besar dari tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (0,079 > 0,05). Oleh karena 

itu, hipotesis Ho dalam penelitian ini diterima. Artinya secara parsial 
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variabel kehandalan tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam 

menggunakan iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin. 

2. Pengaruh Daya Tanggap Terhadap Loyalitas Nasabah 

Kemampuan dari kayawan dan perbankan untuk memberikan jasa 

dengan tepat, cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan nasabah. 

Setiap keluhan dari nasabah harus langsung diberikan umpan balik untuk 

mencegah ketikpuasan nasabah. Memberikan pelayanan secara profesional 

memalui karyawan yang bekerja sesuai dengan bidangnya dan dapat 

mengerjakan pekerjaannya secara cepat dan tepat, sebagaimana yang 

terkandung dalam firman Allah QS. Al-An’am 6/135 

ِقَبةُ  ۥُقل يَََٰقوِم ٱعَمُلواْ َعَلىَٰ َمَكانَِتُكم ِإِّني َعاِمل َفَسوَف تَعَلُموَن َمن َتُكوُن َلهُ  ارِ  عََٰ   ٱلظََِّٰلُمونَ  يُفِلحُ  ََل  ۥإِنَّهُ  ٱلدَّ

“katakanlah, hai kaumku berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, 

siapakah (diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik didunia 

ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan 

keberuntungan” 

 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan  dikerjakan 

sesuai dengan keahliannya masing-masing dan bersikap profesional dalam 

pekerjaan yang dikerjakannya dengan melalui peayanan yang baik. 

Dari hasi penelitian koefisien regresi sebesar 0,045 menunjukkan 

apabila variabel daya tanggap dinaikkan 1% maka loyalitas nasabah akan 

meningkat sebesar 4,5%. Sebaliknya jika variabel daya tanggap di 
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turunkan 1% maka akan diikuti menurunya loyaliats nasabah sebesar 4,5% 

dengan asumsi variabel lain konstanta. 

Hasil ini ditunjukkan dari hasi uji parsial, terlihat bahwa daya 

tanggap memliki probabilitas signifikansi sebesar 0,614 yang lebih besar 

dari tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (0,614 > 0,05). Oleh karena itu, 

hipotesis Ho dalam penelitian ini diterima. Artinya secara parsial variabel 

daya tanggap tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam 

menggunakan iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin. 

3. Pengaruh Jaminan Terhadap Loyalitas Nasabah 

Dimensi jaminan berkenaan dengan pengetahuan atau wawasan, 

kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi pelayanan serta respek 

terhadap nasabah. Apabila pemberi pelayanan menunjukkan semua sikap 

tersebut maka akan meningkatkan nilai positif bagi nasabah terhadap 

lembaga penyedia jasa. Jaminan ini akan meningkatkan rasa aman, bebas 

dari resiko, atau bahaya, sehingga membuat nasabah merasakan kekpuasan 

dan akan loyal terhadap lembaga penyedia pelyanan. Baik buruknya 

pelayanan akan menentukan keberhasilan lembaga atau perusahaan 

pemberi jasa pelayanan. Dengan memberikan pelyanan yang menunjukkan 

kesopanan dan kelemahlembutan akan menjadi jaminan rasa nyaman bagi 

konsumen atau nasabah. Adapun firman Allah yang memerintahkan agar 

bersikap lemah lembuh adalah QS. Ali Imran/3:159 
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َن ٱللَِّه لِنَت ََلُم َوَلو ُكنَت َفظًّا  َغِليَظ ٱلَقلِب لَٱنَفضمواْ ِمن َحوِلَك َفٱعُف َعنُهم َوٱسَتغِفر ََلُم فَِبَما َرمحَة مي

ِلنَي  تَ وَكي
ُ

ل َعَلى ٱللَِّه ِإنَّ ٱللََّه ُيُِبم ٱمل  َوَشاِورُهم ِف ٱأَلمِر فَِإَذا َعَزمَت فَ تَ وَكَّ

“maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhdap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah menjauhkan diri  dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah 

mereka; mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyaarahlah 

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membuat 

tekad, maka bertakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” 

 

Dari hasi penelitian koefisien regresi sebesar -0,147 menunjukkan 

apabila variabel jaminan dinaikkan 1% maka loyalitas nasabah akan 

menurun sebesar 14,7%. Sebaliknya jika variabel jaminan dinaikkan 1% 

maka akan diikuti menaiknya loyaliats nasabah sebesar 15,8% dengan 

asumsi variabel lain konstanta. 

Hasil ini ditunjukkan dari hasi uji parsial, terlihat bahwa jaminan 

memliki probabilitas signifikansi sebesar 0,131 yang lebih besar dari 

tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (0,131 > 0,05). Oleh karena itu, hipotesis 

Ho dalam penelitian ini diterima. Artinya secara parsial variabel jaminan 

tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan iB 

Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

4. Pengaruh Empati Terhadap Loyalitas Nasabah 

Sikap empati karyawan ditunjukkan melalui pemberian pelayanan 

informasi dan keluhan nasabah, melayani transaksi nasabah dengan senang 

hati, membantu nasabah ketika dirinya mengalamai kesulitan dalam 
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bertransaksi atau hal lainnya yang berkenaan dengan pelayanan lembaga. 

Kesediaan memberikan perhatian dan membantu akan meningkatkan 

persepsi dan sikaf positif terhadap layanan lembaga. Hal ini akan 

mendatangkan kesukaan, kepuasan dan meningkatkan loyalitas 

nasabah.(Repositori Stain Kudus, t.t., hlm. 17) Sesuai dengan firman Allah 

QS. Thaaha/20:44 

رُ  ۥلََّعلَّهُ  لَّيينا َقوَل ۥفَ ُقوََل َلهُ    ََيَشىَٰ  أَو يَ َتذَكَّ

“maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, dengan kata yang lemah 

lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut (pada Allah).” 

 

Dari hasi penelitian koefisien regresi sebesar 0,123 menunjukkan 

apabila variabel empati dinaikkan 1% maka loyalitas nasabah akan 

meningkat sebesar 12,3%. Sebaliknya jika variabel empati di turunkan 1% 

maka akan diikuti menurunya loyaliats nasabah sebesar 12,3% dengan 

asumsi variabel lain konstanta. 

Hasil ini ditunjukkan dari hasi uji parsial, terlihat bahwa empati 

memliki probabilitas signifikansi sebesar 0,108 yang lebih besar dari 

tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (0,108 > 0,05). Oleh karena itu, hipotesis 

Ho dalam penelitian ini diterima. Artinya secara parsial variabel empati 

tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan iB 

Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

5. Pengaruh Bukti Fisik Terhadap Loyalitas Nasabah 
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Dimensi tangibles dapat berupa fasilitas fisik seperti gedung, 

ruangan yang nyaman dan sarana prasarana lainnya. Adapun dalam konsep 

islam pelayanan yang berkenaan dengan tampilan fisik hendaknya tidak 

menunjukkan kemewahan. Fasilitas yang membuat konsumen atau 

nasabah merasa nyaman memang penting, namun bukanlah fasilitas yang 

menonjolkan kemewahan ataupun yng berlebihan.(Repositori Stain Kudus, 

t.t., hlm. 17) Pernyataan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. At-

Takaatsur 102/1-5 

َقابَِر   َكًلَّ َسوَف تَعَلُموَن   ُُثَّ َكًلَّ َسوَف تَعَلُموَن   َكًلَّ َلو 
َ

َٰ ُزرُُّتُ ٱمل ُكُم ٱلتََّكاثُ ُر  َحَّتَّ تَعَلُموَن أَلَىَٰ

 ٱلَيِقنيِ ِعلَم 

“bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke 

dalam kubur, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 

perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, 

janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang 

yakin” 

 

Dari hasi penelitian koefisien regresi sebesar 0,168 menunjukkan 

apabila variabel bukti fisik dinaikkan 1% maka loyalitas nasabah akan 

meningkat sebesar 16,8%. Sebaliknya jika variabel bukti fisik di turunkan 

1% maka akan diikuti menurunya loyaliats nasabah sebesar 16,8% dengan 

asumsi variabel lain konstanta. 

Hasil ini ditunjukkan dari hasi uji parsial, terlihat bahwa bukti fisik 

memliki probabilitas signifikansi sebesar 0,047 yang lebih kecil dari 
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tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (0,047 < 0,05). Oleh karena itu, hipotesis 

Ho dalam penelitian ini ditolak. Artinya secara parsial variabel bukti fisik 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan iB Hasanah 

Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 


