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A. Latar Belakang  Masalah 

Bank Indonesia sebagai salah satu stakeholder industri Perbankan Syariah yang 

berkedudukan sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan Perbankan di Indonesia 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia dalam mendukung terwujudnya Perekonomian Nasional yang sejalan dengan 

tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem 

keuangan yang semakin maju serta Perekonomian Internasional yang semakin kompetitif 

dan terintegrasi, kebijakan moneter yang harus dititikberatkan pada upaya untuk 

memelihara stabilitas nilai Rupiah yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2004 tentang independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas 

publik yang transparan, telah membuat Cetak Biru pada bulan september tahun 2002 

tentang pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia sebagai landasan kebijakan 

pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 

Bank Indonesia belum lama ini menggencarkan Gerakan Nasional Non Tunai 

(GNNT) yaitu pembayaran menggunakan kartu (cardbased) baik itu berupa kartu ATM, 

debit, kredit dan e-money yang bertujuan mengajak masyarakat untuk bertransaksi dengan 

menggunakan alat pembayaran non tunai atau Less Cash Society (LCS). Kehadiran GPN 

sebagai bukti Indonesia memiliki kemampuan mengelola sistem pembayaran dan menjadi 



landasan terbentuknya integrasi sistem pembayaran nasional sehingga mendorong 

penggunaan transaksi non-tunai oleh masyarakat Indonesia. 

Sebagaimana dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6 

menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan 

mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu 

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Maraknya perkembangan teknologi 

dalam sistem pembayaran telah menggeser peranan uang tunai (currency) sebagai alat 

pembayaran beralih ke bentuk pembayaran non tunai yang dianggap lebih efisien dan 

ekonomis. Pembayaran non tunai pada umumnya tidak dilakukan dengan menggunakan 

uang kartal sebagai alat pembayaran, melainkan dengan cara transfer antar bank maupun 

transfer antar bank melalui jaringan internal bank sendiri (Pramono, et al., 2006, hlm 1). 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, menyatakan bahwasanya Alat 

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah seluruh instrumen sistem pembayaran 

yang pada umumnya suatu alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM), dan/atau kartu debit.Berdasarkan data pada laporan Bank Indonesia 

telah terjadi peningkatan kebutuhan alat pembayaran yang lebih efisien dan cepat. 

Peningkatan tersebut salah satunya digambarkan oleh jumlah peredaran kartu ATM 

dan/atau Debit, serta Kredit di Indonesia. 

 

 

 

Jumlah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu APMK Beredar  

Tahun 2014-Sep 2019 



 

Tahun 

Periode 

Kartu Kredit Kartu ATM 

Kartu ATM dan 

Debit 

2014 16,043,347 7,189,917 98,638,287 

2015 16,863,842 7,330,388 112,948,818 

2016 17,406,327 8,361,351 127,786,999 

2017 17,244,127 8,815,007 155,663,442 

2018 17,263,613 8,855,604 151,711,519 

Jan-Sep 2019 17,221,859 8,363,787 161,426,796 

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah) 2014-Sep 2019 

 

Dari data di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah kartu yang beredar selalu 

meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hanya pada kartu kredit mengalami 

penurunan di tahun 2017 sekitar 1% lebih kecil dari tahun 2016 dan pada Jan-Sep 2019 

juga mengalami penurunan pada kartu kredit sekitar 1% dari tahun 2018. Untuk kartu ATM 

mengalami penurunan pada Jan-Sep 2019 sekitar 0,94% dari tahun 2018. Dalam tabel 

tersebut, menjelaskan bahwa pada Jan-Sep 2019 jumlah peredaran terbanyak 

disumbangkan oleh kartu ATM dan Debit dengan jumlah mencapai 161 juta unit. 

Bank Indonesia bersama seluruh bank syariah di Indonesia terus berkolaborasi 

untuk meningkatkan sistem pembayaran yang tepat guna bagi nasabah bank syariah di 

Indonesia. Selain itu bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah terus 

memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah dalam 



menggandeng berbagai pelaku industri keuangan syariah guna meningkatkan jumlah 

nasabah bank syariah di Indonesia (www.cbnindonesia.com).  

Penerapan prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan di Indonesia, khususnya di 

sektor Perbankan diawali dengan hadirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang 

Perbankan, telah disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang tersebut tentang adanya “Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Dalam perkembangannya kemudian terjadi Perubahan 

menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang mengatur tentang kegiatan Perbankan 

berprinsip Syariah, dan kembali mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang No. 

21 tahun 2008 tentang pengkhususan Perbankan Syariah. Bank syariah menjalankan 

kegiatan usahanya meliputi penghimpunan  dana (liabilities), penyaluran dana (asset) 

berupa pembiayaan, dan jasa-jasa  perbankan lainnya (services). Dari kegiatan usaha 

tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (income) berupa keuntungan, bagi hasil, 

fee  (ujrah), dan pungutan lainnya seperti biaya administrasi. 

Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar Umat Islam untuk 

melaksanakan Islam secara kaffah. Bahwa Bank tidak hanya dilihat sebagai lembaga 

intermediasi keuangan (financial intermediary), melainkan di dalamnya tidak boleh 

mengandung unsur-unsur yang dilarang Agama, yakni unsur spekulasi (maysir), 

ketidakpastian (gharar), bunga (riba), suap-menyuap (risywah), dan bathil. Sehingga 

peluang bank syariah untuk meningkatkan pembaharuan sistem pembayaran juga tinggi 

dikarenkan mayoritas pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga cukup baik. pengadopsian 

sistem teknologi dalam pembayaran juga kan didukung oleh masyarkat Indonesia. Bank 

syariah yang ikut serta dalam peningkatan kebutuhan Alat Pembayaran Menggunakan 

Kartu (APMK) sebagai alat pembayaran yang lebih efisien dan cepat dalam Gerakan 



Nasional Non Tunai (GNNT) adalah BNI Syariah dengan mewajibkan para nasabahnya 

untuk mengganti kartu debit lama menjadi kartu debit berlogo GPN. Pencanangan 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-

lembaga pemerintah untuk menggunakan sara pembayaran non tunai dalam melaksanakan 

transaksi keuangan, yang tentunya akan lebih mudah, aman, dan efisien. Menurut Gubernur 

Bank Indonesia Agus D.W.Matowardojo (2014), GNTT ditujukan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-

angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non 

tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan 

ekonominya. 

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 29 

dikatakan bahwa: “Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang 

disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya 

dan memelihara kepercayaannya masyarakat kepadanya”. Bank syariah sebagai lembaga 

intermediasi untuk masyarakat sehingga sangat berpartisipan dalam peningkatan Gerakan 

Nasional Non Tunai (GNNT) maka yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah 

kepuasan terhadap pelayanan. Ciri pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan 

kepada pelanggan adalah memiliki karyawan yang profesional, terssedia sarana dan 

prasarana yang baik, tersedia ragam produk yang diinginkan, bertanggung jawab kepada 

setiap pelanggan dari awal hingga selesai, memberikan jaminan kerahasiaan setiap 

transaksi, memiliki pengetahuan umum lainnya, mampu memberikan pelayanan kepada 

pelanggan (Kasmir, 2008, hlm 9).  



Di era globalisasi ini, masyarakat sudah lebih selektif dalam memilih bank mana 

yang akan menjadi tempatnya dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan kenyataan 

seperti ini, bank dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam hal produknya dan dituntut 

untuk mampu memberikan pelayanan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Produk dan jasa yang tidak memenuhi kualitas pelanggan dengan 

sangat mudah ditinggalkan dan akhirnya pelanggan beralih ke perusahaan/bank lain. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut,tentunya perusahaan akan mengutamakan harga yang tepat, 

kualitas produk yang layak dan pelayanan yang berorientasi pada pelayanan yang 

mengutamakan kepuasan nasabah. 

Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Payne dalam Hidayat (2009) memberikan definisi kualitas produk adalah suatu 

bentuk dengan nilai kepuasan yang kompleks. Nasabah membeli jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya dan nasabah akan memberikan nilai dalam proporsi terhadap kemampuan 

layanan untuk melakukan hal tersebut (hlm. 59). Nilai yang diberikan pelanggan 

berhubungan dengan benefit atau keuntungan yang diterimanya. Kualitas produk 

didapatkan dengan cara menemukan keseluruhan harapan pelanggan, meningkatkan nilai 

produk atau pelayanan dalam rangka memenuhi harapan pelanggan tersebut. Inovasi 

produk, harus diakui posisinya sangat penting bagi kinerja keuangan, yang tak kalah 

penting juga adalah hubungan erat antara organisasi dengan konsumen dan pengembangan 

serta distribusi (pelayanan) produk yang cepat memungkinkan perusahaan memperoleh 

keunggulan bersaing (competitive advantage). (Muhammad, 2005, hlm. 95) 

Menyadari pentingnya inovasi produk dan layanan pada nasabah bagi kelanjutan 

dan kesinambungan bisnis perbankan, maka bank syariah sebagai lembaga bisnis tidak bisa 



mengisolasi diri dalam hal ini. Agar bisa tetap survive, bank-bank syariah harus secara 

terus-menerus melakukan berbagai inovasi, termasuk mendesain berbagai produk, baik 

penghimpunan dana maupun pembiayaan semenarik mungkin. Secara umum, kualitas 

bukan hanya melekat pada produk nyata yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, tetapi juga 

pada pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada konsumennya. 

Kualitas pelayanan yang baik dapat menghasilkan kepuasan konsumen yang merupakan 

faktor penting bagi suatu perusahaan untuk bertahan bahkan memenangkan persaingan. 

(Djunaidi, 2006, hlm.25) 

Kepuasan nasabah merupakan inti dari pencapaian profit dalam jangka panjang. 

Kepuasan pelanggan didasarkan pada upaya meniadakan atau setidaknya mengurangi 

kesenjangan. Menurut Oliver dalam Kurniawan (2009), kepuasan adalah tingkat perasaan 

seseorang (pelanggan) setelah membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan 

(pelayanan yang diterima dan dirasakan) dengan yang diharapkannya (hlm.61). Menurut 

Irawan (2002) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan sangat bergantung pada harapan 

pelanggan, oleh karena itu strategi kepuasan pelanggan harus didahului dengan 

pengetahuan yang detail dan akurat terhadap harapan pelanggan (hlm.3). Pelanggan yang 

puas adalah pelanggan yang merasa mendapatkan nilai dari seorang pemasok, produsen, 

atau penyedia jasa. Kepuasan nasabah sangat bernilai bagi bank syariah dalam 

mempertahankan nasabah. Nasabah yang merasa puas akan menimbulkan loyalitas 

nasabah terhadap bank. Kepuasan nasabah lama akan tertular kepada nasabah baru 

sehingga mampu meningkatkan jumlah nasabah.  

Menurut Kotler, kepuasan pelanggan merupakan penilaian dari pelanggan atas 

penggunaan barang ataupun jasa dibandingkan dengan harapan sebelum 



penggunaannya.Tidak berhasilnya suatu bank dalam memuaskan nasabahnya akan 

menimbulkan masalah yang kompleks. Nasabah yang kecewa umumnya akan 

menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain. Dampaknya calon nasabah akan 

menjatuhkan pilihannya kepada pesaing (Lupiyoadi, 2013). Upaya perbaikan sistem 

kualitas pelayanan akan jauh lebih efektif bagi keberlangsungan suatu bank dalam usaha 

mencapai kepuasan nasabah. Oleh karena itu, setiap bank wajib merencanakan, 

mengorganisasikan, dan mengendalikan sistem kualitas sedemikian rupa sehingga 

pelayanan dapat memuaskan nasabah. (Taufik, 2014, hlm. 3) 

BNI Syariah sebagai salah satu perbankan yang bergerak dalam bidang syariah 

selalu memberikan yang terbaik agar tetap dapat bertahan dalam industri perbankan syariah 

di Indonesia. Semakin banyaknya perbankan syariah, semakin membuat bank berlomba-

lomba untuk memberikan suatu usaha yang kontinu dan komprehensif agar dapat 

menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.Untuk menciptakan kepuasan 

pelanggan, BNI Syariah harus dapat memberikan yang terbaik untuk nasabahnya dengan 

kata lain harus dapat meningkatkan nilai terhadap pelanggan dengan cara menghasilkan 

produk yang berkualitas, memiliki keunggulan, serta produk yang sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan nasabah. 

Produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah tentunya memiliki keunggulan dan 

kelemahan. Fasilitas e-Banking yang diberikan oleh BNI Syariah, adanya pilihan untuk 

berinfaq setelah melakukan transaksi di ATM merupakan keunggulan dari produk BNI 

Syariah. Untuk kelemahannya, kartu debit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah berlogo 

GPN, masih sedikitnya merchant-merchant yang menggunakan BNI Syariah sehingga 

jarang adanya potongan-potongan harga apabila menggunakan kartu debit BNI Syariah, 



dan adanya potongan Rp 500 setiap kali melakukan transaksi di BNI Syariah Mobile 

Banking. Kelemahan produk BNI Syariah ini bisa menjadi acuan untuk BNI Syariah dalam 

meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing dengan bank syariah lainnya 

maupun bank konvensional. Semakin mudah produk tersebut digunakan dapat menarik 

nasabah untuk menabung dan memberikan kepuasan kepada nasabah. 

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG) 

adalah sebuah sistem yang menghubungkan seluruh alat pembayaran (kartu debit, kartu 

kredit, atau uang elektronik) dengan mesin/perangkat transaksi pembayaran seperti ATM, 

mesin Electronic Data Capture (EDC), atau kanal pembayaran lainnya. GPN berfungsi 

sebagai media untuk beralihnya pembayaran tunai menjadi non tunai. Seluruh 

konsumen/nasabah bisa melakukan transaksi offline seperti pembayaran, transfer uang, 

atau tarik tunai tanpa biaya di semua mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau 

Electronic Data Capture (EDC) mana pun yang berlogo GPN di seluruh Indonesia. Sebagai 

langkah awal dari keberadaan GPN, masyarakat diperkenalkan dengan kartu ATM/debit 

dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di 

seluruh terminal pembayaran merchant/pedagang dalam negeri. Oleh karena itu nasabah 

yang menggunakan kartu debit berlogo GPN tersebut kebanyakan dari kalangan pelajar, 

pedagang, dan warga sipil lainnya terkecuali pengusaha atau pun orang yang sering 

berpergian ke luar negeri. Walaupun begitu mereka juga kemungkinan besar memiliki 

kartu debit berlogo GPN sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing (Kusumastuti & 

Tinangon, 2019, hlm. 58). 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah BNI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Martapura yang  merupakan salah satu pelaku bisnis yang bergerak 



dalam industri perbankan, dengan menyediakan berbagai produk jasa perbankan yang 

tersedia untuk semua lapisan masyarakat. Jika dilihat dalam persaingan industri perbankan 

khususnya di Kalimantan Selatan, BNI Kantor Cabang Pembantu Martapura merupakan 

bank yang sudah Go Public dan memiliki citra yang baik, sehingga diharapakan ke 

depannya BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura dapat lebih meningkatkan 

pelayanannya dan menjaga kualitas produk yang diberikan, agar tetap menjadi bank yang 

terpercaya dan memiliki citra yang baik bagi masyarakat pada umumnya dan pelanggan 

pada khususnya. Sehingga dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi 

kemudahan pemenuhan kebutuhan, diharapkan dapat tercapainya kepuasan nasabah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai 

“Kepuasan Nasabah Dalam Menggunakan Kartu Debit Berlogo GPN (Studi Di BNI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagaimana 

berikut:  

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada BNI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Martapura?  

2. Bagaimana kepuasan nasabah dalam menggunakan kartu debit berlogo GPN di BNI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura? 

 



C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan nasabah pada BNI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kepuasan nasabah dalam menggunakan kartu debit 

berlogo GPN di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai: 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

a. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku 

kuliah dan menambah pengalaman serta sarana latihan dalam memecahkan 

masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang 

sebenarnya. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kualitas produk 

terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan kartu debit berlogo GPN di BNI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura. 

c. Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu 

pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya dan juga 

hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi UIN 

Antasari Banjarmasin, khususnya mengenai mengenai pengaruh kualitas produk 



terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan kartu debit berlogo GPN di BNI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan 

mahasiswa yang lain, selain itu dapat juga dijadikan bahan bacaan serta mengetahui 

lebih dalam tentang mengenai pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan nasabah 

dalam menggunakan kartu debit berlogo GPN di BNI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Martapura. Skripsi ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat serta 

masukan bagi BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura khususnya dalam 

pengambilan keputusan manajemen serta evaluasi dalam meningkatkan kualitas 

produk  agar menjadi lebih baik lagi. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka 

penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan penelitian sebagai berikut: 

1. Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya 

meliputi keawetan, keandalan, kemudahan penggunaan dan perbaikannya, dan sifat 

lainnya. (Machfoedz, 2005, hlm. 125).  Produk yang dinilai kualitas produknya dalam 

penelitian ini adalah kartu debit berlogo GPN pada BNI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Martapura. 

Garvin dalam Aritonang (2005) mengungkapkan indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur kualitas produk, yaitu: 



a. Fitur (features) meliputi karakteristik sekunder yang melengkapi fungsi dasar 

produk. 

b. Daya tahan (durability) yaitu berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. 

c. Mudah diperbaiki (serviceability) yaitu kemampuan perbaikan atau kecepatan 

perbaikan suatu produk. 

d. Baik buruknya review mengenai produk tersebut. 

2. Kepuasan Nasabah 

Menurut Engel (dalam Tjiptono, 2007), kepuasan pelanggan merupakan 

evaluasi pembeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil 

sama atau melampaui harapan pelanggan, sedang ketidakpuasan timbul bila hasil yang 

diperoleh tidak memenuhi harapan (hlm.24). Menurut Kotler (2005), ada 3 indikator 

kepuasan pelanggan yaitu : 

1. Sistem penanganan keluhan dan saran konsumen 

2. Sistem survei reputasi perusahaan 

3. Sistem analisis konsumen 

Kepuasan nasabah dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah yang 

menggunakan kartu debit berlogo GPN pada BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Martapura. 

3. GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) 

GPN adalah suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran 

transaksi elektronik atau non tunai. Bank Indonesia meluncurkan GPN sebagai wujud 

interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran nasional. Dengan kata lain, 

seluruh masyarakat Indonesia deapat menikmati layanan transaksi elektronik yang 



aman, andal, dan terpercaya. GPN memiliki beberapa manfaat, baik untuk nasabah 

pemegang kartu maupun merchant. Berikut ini adalah beberapa manfaat GPN bagi 

nasabah: 

1. Satu kartu ATM/Debit milik nasabah, dapat digunakan di semua mesin EDC 

yang ada di seluruh Indonesia. 

2. Nasabah tidak dikenakan biaya tambahan oleh merchant. 

3. GPN menawarkan kenyamanan dan kemudahan berbelanja karena nasabah tak 

perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, 

berkaitan dengan kualitas produk dan kepuasan nasabah telah ditemukan penelitian 

sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian memiliki 

substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu: 

1. Intan Kamila (1113085000005), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Perbankan Syariah, 2017, dengan judul skripsi 

“Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah ”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini dilaksanakan di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Jakarta Simprug. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah 

Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Simprug yang berjumlah 80 responden. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan metode analisis data menggunakan 

metode Partial Least Square (PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 



variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah dan 

variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah.  

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian ini terdapat kesamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Tetapi juga banyak perbedaan seperti lokasi 

penelitian, variabel independen (kualitas pelayanan), sampel dan metode analisis data 

dimana penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Namun 

penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. 

Dalam penelitian yang akan diangkat penulis lebih banyak menitik beratkan pada 

pengaruh kualitas produk terhadap terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan 

kartu debit berlogo GPN di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura. 

2. Muhammad Syairozi (21311031), Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi S1-Perbankan Syariah, 2016, Dengan Judul 

Skripsi “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan 

Nasabah Dalam Menabung di LKMS Hubbul Wathon Sumowono Semarang”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel Kualitas 

Pelayanan dan Kualitas Produk berpengaruh terhadap Kepuasan Nasabah dalam 

menabung di LKMS Hubbul Wathon Sumowono Semarang. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif karena bertujuan untuk mengkonfirmasi data yang 

didapatkan di lapangan dengan teori yang ada. Sampel diperoleh sebanyak 94 

responden nasabah LKMS Hubbul Wathon Sumowono Semarang dengan teknik 

purposive sampling. Sedangkan untuk tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan 



menggunakan metode kuesioner, studi pustaka, dan wawancara. Data diolah 

menggunakan uji reliabilitas, validitas, statistik dan asumsi klasik. 

Dari hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Kepuasan Nasabah yang ditunjukkan 

dengan besarnya nilai 0,476 lebih besar dari 5%/0,05 dengan nilai t test menunjukkan 

angka 0,716. Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 

Nasabah sebesar 0,002<0,05. Kualitas Pelayanan dan Kualitas produk bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepuasan Nasabah yang 

ditunjukkan dengan besarnya nilai F test sebesar 8,852 yang lebih besar dari F tabel 

sebesar 2,706. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik Kualitas 

Pelayanan dan Kualitas Produk maka semakin tinggi Kepuasan Nasabah.  

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian ini terdapat kesamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti tentang pengaruh 

kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Tetapi juga banyak perbedaan seperti 

lokasi, variabel independen (kualitas pelayanan), sampel, kemudian informasi yang 

digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan 

guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian yang akan 

diangkat penulis lebih banyak menitik beratkan pada pengaruh kualitas produk 

terhadap terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan kartu debit berlogo GPN di 

BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura. 

3. Ruslan Abdul Ghofur, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, 2020, International Journal of 

Advanced Science and Technology dengan judul “The Effect of The Use of the National 



Payment Gateway (GPN) Card on The Level of Costumer Satisfaction on Islamic Banks 

in Indonesia”. 

Various new innovations through the use of technology were created to face 

competition in the financial industry. The purpose of this study was  to determine  the 

effect of the use of National Pa yment Gate wa y (GPN ) debit cards on the level of 

customer sati xfaction of Bank Wega Syari’ah (Mega Sharia Bank), Lampung Branch. 

The sampling technique uses accidental sampling. The data anal ysis method used is a 

simple linear regression anal ysis. The originality of the research lies in the novelty of 

tolerating Islamic economic theory and empirical evidence about the use of the CrPN 

payment system to increase consumer satisfaction  with  Islamic  financial  institutions. 

The discovery contributes to provide new knowledge about the use of technology for 

people and islamic financial instituting . The results of data analysis showed that  the 

value of —- D.780. So, 0 <0.78D <1 and it can be stated that 78.D9t of customer 

satisfaction is influenced by the variable adjustment of the use of  GPN  debit  cards , 

while the remainin g 22.OF is influenced by other factors. These results state  that  

between the adjustment variables using the CIPN debit card have a strong relationship 

with a positive direction on the variable customer satisfaction. Based on a review of 

Islamic economics revealed that the use of credit cards can be one of the strategic 

indicators in increasing the potential for customer satisfaction at Islamic Banks. 

4. Sazir Nsubuga Mayanja, School of Post Graduate Studies, University of Kigali, Kigali, 

Rwanda, Science Journal of Business and Management, 2020, yang berjudul “Impact 

of E-bills Payment on Customer Satisfaction in Uganda: Stanbic Bank Uganda Limited 

as the Case Study”. 



The purpose of the study was to examine the effect of e-bill payment on customer 

satisfaction in Uganda with Stanbic Bank Uganda Limited as the case study. The study 

involved 5 managers, 10 Middle Level staff involved in E-banking operations, 5 Head 

office (Stanbic) E-banking operative staff, 8 Customer relationship officers attending 

walk-in-customers and 63 Customers of Stanbic Bank Uganda Limited. A cross-

sectional approach, as well as a combination of quantitative and qualitative data 

analysis techniques was employed in this study. Quantitative data analysis techniques 

involved the use of descriptive statistics such as frequencies and percentages to 

summarize responses on issues of E-bills payment impact on customer satisfaction 

while the Pearson’s correlation coefficient was used to establish the relationship 

between dimensions of E-bills payment and customer satisfaction as study objectives. 

Findings indicate that there is a moderate positive relationship between e-bill payment 

and customer satisfaction; (r=0.266 p=0.016 n=82). The relationship is statistically 

significant at 95% confidence level since p-value (Sig.) is less than 0.050 (=0.000). 

This implies that improvements in e-bill payment factors shall be related to 

improvements in customer satisfaction. Findings from descriptive statistics indicated 

that on average the respondents agreed to the statement that e-bill payment has an 

effect on customer satisfaction which included capacity to handle a greatly enhanced 

volume and of payments, far lesser time per bill handles, increased efficiency and 

accuracy and reduced payment concerns. 

 



G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan persoalan yang ada dalam penulisan skripsi ini. 

Dalam hal ini skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu: 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian 

terdahulu, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, landasan teori yang membahas tentang manajemen, sejarah 

Kementrian Agama Kota Banjarmasin, kepemimpinan, dan kinerja karyawan. Bab kedua 

inilah yang menjadi basis teori yang digunakan penyusun dalam menganalisis bab empat. 

Bab ketiga, metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, 

subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian, inilah yang menjadi metode untuk 

mensingkronkan antara bab dua dan hasil penelitian. 

Bab keempat, laporan hasil penelitian yang membahas tentang penyajian data dari 

hasil wawancara, dan analisis data yang beracuan dari bab tiga. Analisis data inilah yang 

menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan. 

Bab kelima, penulis mengakhiri pembahasan dari ketiga bab tersebut, dengan 

menarik kesimpulan akhir sebagai ringkasan singkat titik temu atas penelitian yang telah 

dilakukan, serta saran-saran yang dipaparkan secara ringkasan. 

 


