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Abstrak  

Sistem online trading (OLT) merupakan pelaksanaan perdagangan saham dengan 

menggunakan media internet. Investor yang bertransaksi saham melalui web 

penyedia layanan ini secara otomatis order akan terkirim oleh sistem remote 

trading ke perdagangan di Bursa Efek Jakarta. Sistem online trading sejatinya 

adalah pengembangan dari remote trading. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji seberapa besar pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga 

terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan sistem sistem online trading 

berbasis syaria’ah di PT. Phintraco Sekuritas Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan 

terhadap nasabah aktif di PT. Phintraco Sekuritas Yogyakarta yang menggunakan 

sistem Sistem online trading syari’ah. 

Berdasarkan hasil olah data, diperoleh hasil variabel Kualitas Produk terhadap 

kepuasan nasabah, menunjukkan nilai t hitung -1,365 < dari t tabel sebesar 2,022 

dan p value (Sig) sebesar 0,180 yang di atas alpha 5% yang artinya kualitas 

produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan sistem sistem online trading syari’ah, sedangkan variabel kualitas 

pelayanan menunjukkan nilai t hitung 4,489  >  dari t tabel sebesar 2,022  dan p 

value (Sig) sebesar 0,000 yang di bawah alpha 5% yang artinya kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan sistem sistem online trading syari’ah dan variabel harga terhadap 

kepuasan nasabah menunjukkan nilai t hitung 1,482 < dari t tabel sebesar 2,022 

dan p value (Sig) sebesar 0,147 yang di atas alpha 5% yang artinya menyatakan 

harga berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dalam penggunaan sistem sistem 

online trading syariah yang artinya harga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah dalam menggunakan sistem sistem online trading syari’ah. 

 

Kata Kunci: Sistem online trading Syari’ah, Saham Syari’ah, Kepuasan Nasabah 
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Abstract 

Online trading system is the implementation of stock trading by using internet 

media. Investors trade shares via the web service provider is automatically order 

will be sent by the remote trading system to trading on the Jakarta Stock 

Exchange. Sistem online trading is actually the development of remote trading. 

This study aims to assess how much influence the quality of products, quality of 

service and price to customer satisfaction in using sistem online trading system to 

shariah-based PT. Phintraco Securities Yogyakarta. 

The research was conducted on active customers at PT. Phintraco Securities 

Yogyakarta, which uses a system of Shariah Sistem online trading using 

Based on the results of data processing, the result variable product quality to 

customer satisfaction, demonstrating the value of -1.365 t <t table amounted to 

2.022 and p value (Sig) of 0.180 is above the alpha 5%, which means the quality 

of the product does not have a significant effect on customer satisfaction in using 

the sistem online trading system of Shariah, while the service quality variables 

showed t value 4.489> t table amounted to 2.022 and p value (Sig) of 0.000 was 

below 5% alpha, which means the quality of service significantly influence 

customer satisfaction in using the system syari'ah sistem online trading and price 

variables on customer satisfaction shows t value 1.482 <t table amounted to 2.022 

and p value (Sig) of 0.147 is above the alpha 5%, which means stating the price 

effect on customer satisfaction in the use of sistem online trading system of sharia 

which means that the price does not significantly influence customer satisfaction 

in using sistem online trading system Shari'ah. 
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1. Pendahuluan  

 Dewasa ini penggunaan internet bagi para pelaku bisnis telah menjadi 

suatu keharusan (mandatory) apabila ingin bersaing di dunia bisnis.. 

Penggunaan internet dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia memiliki 

peran yang sangat penting bagi kalangan usaha, sebab aksesnya cepat, 

penggunaanya mudah, informasinya akurat dan biayanya relatif murah. 

Kondisi semacam ini sangat menunjang faktor efisiensi dan efektifitas dalam 

dunia bisnis modern. 

  Pada awalnya transaksi jual beli saham yang dilakukan di pasar modal 

masih menggunakan sistem konvensional, yaitu melalui DQ (dealing quote). 

Seiring dengan perkembangan zaman khususnya dalam bidang teknologi, 

transaksi dengan sistem konvensional mulai ditinggalkan sebab dipandang 

tidak efektif yang kemudian beralih dengan menggunakan fasilitas internet 

sebagai media dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu melalui sistem 

online trading system. (Budi, 2008, hal. 23-24). 

 Sistem online trading (OLT) adalah pelaksanaan perdagangan saham 

dengan menggunakan media internet. Investor berinvestasi (jual atau beli) 

saham melalui web penyedia layanan ini secara otomatis order akan terkirim 

oleh sistem remote trading ke perdagangan di Bursa Efek Jakarta. Sistem 

online trading sejatinya adalah pengembangan dari remote trading. 

Perbedaan utama antar sistem online trading dengan remote trading adalah 

masalah peran broker (pialang saham). Pada sistem online trading, peran 

broker tidak diperlukan karena investor dapat langsung melakukan 

perdagangan saham sendiri. Naumn, investor tetap harus menjadi nasabah 

dari perusahaan efek anggota bursa yang menyediakan fasilitas sistem online 

trading tersebut. Sedangkan remote trading membutuhkan jasa broker 

sebagai perantara perdagangan saham. Biasanya investor menghubungi 

pialang (broker) saham perusahaan sekuritasnya untuk melakukan keputusan 

investasi (jual atau beli) saham. Transaksi dengan menggunakan remote 

trading disebut juga dengan perdagangan konvensional.  



 Setidaknya terdapat beberapa kelebihan sistem online trading 

dibandingkan dengan perdagangan konvensional, yaitu: komisi jual/beli 

saham lebih murah, aksesnya lebih gampang karena dapat bertransaksi di 

mana dan kapan saja selama ada koneksi internet, memungkinkan siapa saja 

untuk menjadi investor saham, menjadi sarana belajar yang efektif untuk 

berinvestasi di pasar modal karena nasabah diberikan kemandirian dalam 

melakukan sendiri transaksi sahamnya, dll. 

 Seiring semakin pesatnya lembaga keuangan yang berbasis syari’ah di 

Indonesia, maka lembaga keuangan pun berlomba-lomba menciptakan 

inovasi transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah, termasuk perusahaan 

sekuritas. Kini, perusahaan sekuritas memiliki sistem online trading system 

berbasis syari’ah. 

 Sistem online trading syari’ah merupalan suatu fasilitas transaksi saham 

secara online yang berbasis syari’ah. Sistem online trading syari’ah 

dikembangkan sebagai penerapan dari fatwa DSN MUI No. 80 tentang 

“Penerapan Prinsip Syari’ah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat 

Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek”. Sistem sistem online trading  berbasis 

syari’ah tentunya sangat jauh berbeda dengan sistem sistem online trading 

reguler. Adapun beberapa kriteria yang ada dalam fitur sistem sistem online 

trading syari’ah antara lain meliputi: 1) Sistem sistem online trading syari’ah 

tidak dapat memfasilitasi margin trading, 2) Sistem sistem online trading 

syari’ah tidak dapat memfasilitasi short selling (pasang posisi jual tanpa 

memiliki barang), 3) Menerapkan cash basis transaction, dimana jual beli 

dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki, 4) Pilihan saham hanya 

khusus untuk saham-saham syari’ah dan terpisah dengan saham-saham non-

syari’ah. (Kayo) 

 Setiap Anggota Bursa/Perusahaan Efek yang memilki fasilitas sistem 

online trading syari’ah harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu oleh 

DSN-MUI. Di Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan memfatwakan 

hukum-hukum syari’ah yang terkait dengan lembaga ekonomi dan keauangan 

adalah para ulama yang terkoordinasi di bawah Dewan Syari’ah Nasional 



Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam kepengurusan DSN-MUI, 

terdapat Badan Pelaksana Harian (BPH) yang keanggotaannya terdiri dari 

para pakar yang bukan hanya ahli di bidang masing-masing, tetapi juga 

memiliki komitmen dan pemahaman tentang hukum syari’ah. Melalui 

penelitian dan pengkajian secara mendalam terhadap berbagai persoalan, 

BPH merekomendasikan kepada pimpinan DSN-MUI untuk memberikan 

fatwa tertentu kepada lembaga terkait, untuk menindaklanjuti fatwa dalam 

betuk kebijakan. Dalam hal ini, kesadaran dan pemahaman terhadap prinsip 

syari’ah bagi para pelaku kebijakan akan sangat menentukan. 

 PT. Phintraco Sekuritas merupakan salah satu perusahaan sekuritas 

anggota Bursa Efek Indonesia yang telah mengembangkan sendiri sistem 

sistem online trading yang dinamakan “profits”. Pada tanggal 4 Juli 2013 PT. 

Phintraco Sekuritas kembali meluncurkan sistem sistem online trading, tetapi 

kali ini berbasis syari’ah yakni “profits syari’ah” yang dilengkapi fitur 

syari’ah dan sudah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI. Profits syari’ah 

menawarkan transaksi saham berdsarkan prinsip syari’ah sesuai Fatwa No. 

80/DSN-MUI/III/2011. 

 Mengingat saat ini banyak berdiri Perusahaan-perusahaan Sekuritas yang 

menawarkan fee bersaing di daerah Yogyakarta seperti PT. Phintraco 

Sekuritas yang menawarkan jasa perdagangan saham, sehingga terjadi 

persaingan antar perusahaan-perusahaan Sekuritas. Adanya persaingan yang 

ketat antar perusahaan Sekuritas untuk merebut pasar serta semakin 

bertambahnya nasabah perusahaan, perusahaan Sekuritas lebih 

memperhatikan kinerjanya dan berupaya untuk meningkatkan pelayanannya. 

 Selain itu, PT. Phintraco Sekuritas berusaha menjadi mitra usaha yang 

baik bagi masyarakat, karena menciptakan hubungan kemitraan yang baik 

dengan nasabah merupakan salah satu tujuan perusahaan. Hubungan yang 

baik dengan nasabah merupakan nilai tambah yang sangat menguntungkan 

dan membangun jembatan kemitraan serta mendorong nasabah untuk 

menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, 

menjadikan perusahaan memahami harapan serta kebutuhan nasabah dan 



selanjutnya menciptakan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah merupakan 

orientasi pemasaran yang sangat penting untuk dilaksanakan. Jika nasabah 

merasa puas terhadap perusahaan tersebut, maka nasabah akan menjadi 

loyal/setia pada perusahaan tersebut dan akan menyampaikan tentang 

kepuasan terhadap perusahaan tersebut pada orang lain, sehingga orang lain 

tertarik atau akan ikut menjadi nasabah pada perusahaan Sekuritas yang sama. 

Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi perusahaan tersebut, karena 

dapat memelihara nasabah yang ada sekaligus dapat menarik nasabah yang 

baru. 

 Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen terdapat 5 (lima) faktor 

utama yamg harus diperhatikan yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, 

emosional, harga, dan biaya. Dengan mengetahui serta menganalisa faktor-

faktor tersebut, maka dapat dijadikan materi bagi perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kinerjanya, terutama yang berhubungan dengan kepuasan 

nasabah, karena kepuasan nasabah merupakan inti profitabilitas jangka 

panjang yang menguntungkan perusahaan. 

 Karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang 

dituangkan dalam skripsi yang berjudul “PENGARUH KUALITAS 

PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, DAN HARGA TERHADAP 

KEPUASAN NASABAH DALAM MENGGUNAKAN SISTEM SISTEM 

ONLINE TRADING BERBASIS SYARI’AH (STUDI PADA PT. 

PHINTRACO SEKURITAS YOGYAKARTA)”. 

Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan adaya suatu 

kejelasan tujuan bagi penulis. Tujuan yang indin dicapai dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaiaman kualitas produk, kualitas pelayanan 

dan harga   berpemgaruh terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan sistem sistem online trading berbasis syari’ah di PT. 

Phintraco Sekuritas Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap kepuasan nasabah dalam bertransaksi dengan 



menggunakan sistem sistem online trading berbasis syari’ah di PT. 

Phintraco Sekuritas Yogyakarta. 

2. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metode Penelitian 

a. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen (Somantri & Muhidin, 2006, p. 123) adalah 

hasil dari variabel independen (perlakuan). Dengan kata lain, 

output yang dihasilkan dari suatu penelitian eksperimen dilihat 

pada variabel dependenya. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah terkait kepuasan nasabah menggunakan sistem sistem online 

trading syari’ah  

2. Variabel Independen (X) 

 Variabel independen (Somantri & Muhidin, 2006, p. 123) adalah 

variabel perlakuan atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan 

variabel yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel 

Kualitas 

Produk (X1) 

Kualitas 

Pelayanan (X2) 

Harga (X3) 

Kepuasan 

Nasabah (Y) 



terikat. Dalam konsep variabel bebas ditemukan bahwa variabel ini 

menjadi sebab hadirnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah variabel kualitas pelayanan,  

variabel kualitas produk dan variabel harga dalam menggunakan 

sistem sistem online trading, nasabah akan sangat menentukan 

tingkat kepuasan dalam pembelian saham menggunakan sistem 

sistem online trading. Dalam variabel ini peneliti akan membagi 

kedalam kebutuhan dimana perilaku nasabah yang dijadikan 

patokan untuk mengetahui kepuasan dalam menggunakan sistem 

sistem online trading.  

b. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan cara yaitu analisis kuantitatif. 

Analisis yang dilakukan terhadap data antara lain: uji validitas dan 

reliabilitas, uji penyimpanan asumsi klasik dan uji statistik. 

1. Uji Validitas  

 Validitas (Hadi, 2006) adalah ketepatan atau kecermatan 

suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Data 

dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. 

Butir-butir pertanyaan yang ada dalam kuesioner diuji terhadap 

faktor terkait. Uji validitas dimaksud untuk mengetahui seberapa 

cermat suatu tes atau pengujian melakukan fungsi ukurannya. 

Suatu instrumen pengukur dikatakan valid apabila instrumen 

tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat 

memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Untuk 

menguji kevalidan suatu data maka dilakukan uji validitas terhadap 

butir-butir kuesioner. Tinggi rendah validitas suatu angket atau 

kuesioner dihitung dengan menggunakan metode Pearson’s 

Product Moment Correlation, yaitu dengan menghitung korelasi 

antara skor item pertanyaan dengan skor total. Hasil perhitungan ini 

akan dibandingkan dengan critical value pada tabel ini nilai r 



dengan taraf signifikasi 5% dan jumlah sampel yang ada. Apabila 

hasil perhitungan korelasi produk moment lebih besar dari critical 

value, maka instrumen ini dinyatakan valid. Sebaliknya apabila 

skor item kurang dari critical value, maka instrumen ini dinyatakan 

tidak valid. 

Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, penulis 

menggunakan analisis dengan SPSS. Untuk menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen, penulis menggunakan analisis dengan SPSS.  

Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Untuk degree of 

freedom (df) = n-k dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k 

adalah jumlah konstruk. Pada kasus ini besarnya df dapat dihitung 

39- 2 atau df = 37 dengan alpha 0,05 didapat r tabel 0,3081, jika r 

hitung (untuk tiap-tiap butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom 

corrected item pertanyaan total correlation) lebih besar dari r tabel 

dan nilai r positif, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. 

Tabel Uji Validitas 

Variabel Item 

Pertanyaan 

Corrected 

Item 

Pertanyaan 

Total 

Correlation 

r tabel Keterangan 

 Pertanyaan 1 0,828 0,304 Valid 

Kualitas Produk Pertanyaan 2 0,879 0,304 Valid 

(X1) Pertanyaan 3 0,682 0,304 Valid 

 Pertanyaan 4 0,744 0,304 Valid 

Kualitas Pelayanan Pertanyaan 5 0,652 0,304 Valid 



(X2) Pertanyaan 6 0,534 0,304 Valid 

 Pertanyaan 7 0,653 0,304 Valid 

 Pertanyaan 8 0,800 0,304 Valid 

 Pertanyaan 9 0,793 0,304 Valid 

 Pertanyaan 10 0,667 0,304 Valid 

Harga Pertanyaan 11 0,772 0,304 Valid 

(X3) Pertanyaan 12 0,509 0,304 Valid 

 Pertanyaan 13 0,546 0,304 Valid 

 Pertanyaan 1 0,865 0,304 Valid 

Kepuasan Nasabah Pertanyaan 2 0,908 0,304 Valid 

(Y) Pertanyaan 3 0,831 0,304 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing item 

pertanyaan memiliki r hitung > r tabel (0,304) dan bernilai positif. 

Dengan demikian butir-butir pertanyaan yang digunakan peneliti 

dinyatakan valid. 

 

 

2. Reliabilitas 



 Reliabilitas  (Hadi, 2006) adalah suatu angka indeks yang 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur 

gejala yang sama. Untuk menghitung reabilitas dilakukan dengan 

menggunakan koefisien Croanbach Alpha. Instrument untuk 

mengukur masing-masing variabel dikatakan reliabel jika memiliki 

Croanbach Alpha > 0,60.65 

Tabel Uji Reliabilitas 

Variabel Reliabilitas 

Coefficient 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

X1 3 Item Pertanyaan 0,718 reliabel 

X2 5 Item Pertanyaan 0,706 reliabel 

X3 5 Item Pertanyaan 0,682 reliabel 

Y 3 Item Pertanyaan 0,837 reliabel 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

 

 Dari keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-

masing variabel memiliki Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnaly,1994). 

Dengan demikian Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga dan 

kepuasan nasabah menggunakan Sistem online trading Syari’ah 

dapat dikatakan reliabel. 

 



3. Regresi Linier Berganda 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 

berganda, yaitu teknik mengukur besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen . Variabel independen (X) 

dalam penelitian ini adalah variable kualitas produk (X1), variable 

kualitas pelayanan (X2) dan variable harga (X3), sedangkan 

variabel dependen nya (Y) adalah kepuasan nasabah. 

 Analisis data dengan regresi ini menggunakan bantuan 

Statistik Program for sosoal Science (SPSS) 17.0 for windows. 

 Dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 𝛾  = 𝛼 +  𝛽1X1  + 𝛽2X2  + 𝛽3X3 

 Y = Kepuasan Nasabah dalam menggunakan sistem sistem 

online trading  berbasis syari’ah 

 𝛼  = Konstanta regresi 

 𝑋1 = Kualitas produk 

 𝑋2 = Kualitas pelayanan 

 𝑋₃ = Harga 

4. Uji Hipotesis 

 Uji t adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua 

buah mean  sampel dari dua atau lebih yang dikomporatifkan. 

Langkah pengujian nya sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis operasional Ho dan Ha 

i. Ho : Tidak ada pengaruh positif variabel bebas (X) secara 

parsial terhadap variabel tetap (Y) 

ii. Ha : Ada pengaruh positif variabel bebas (X) secara parsial 

terhadap variabel (Y) 

b. Menetapkan taraf signifikan dan kriteria pengujian dalam 

penelitian ini digunakan taraf signifikan (𝛼) sebesar 5% sehingga 

kriteria pengujian hipotesisnya : 



i. Ho diterima jika probabilitas > 𝛼, atau jika t dihitung < t 

tabel 

ii. Ho ditolak jika probabilitas < 𝛼, atau jika t dihitung > t 

tabel 

c. Melakukan perhitungan dengan bantuan program SPSS 

d. Mengambil kesimpulan dari poin a dan b   

5. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan 

seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel terikat bias bisa 

dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel bebas. Dengan 

mengetahui nilai koefisien determinasi, peneliti dapat menjelaskan 

kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel terikat. 

Semakin nilai R2 , maka semakin baik model tersebut. 

4. Pembahasan  

Pengaruh masing-masing variabel independen pada kualitas produk, kualitas 

pelayanan, dan harga dan variabel dependen (kepuasan nasabah menggunakan 

sistem online trading berbasis syari’ah) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Aspek Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Nasabah 

  Dari hasil pengujian terhadap 42 responden yang tercatat di PT. Phintraco 

Sekuritas Yogyakarta yang dilakukan pada penelitian ini kepuasan nasabah 

menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah merupakan variabel 

yang dipengaruhi yang artinya apabila yang mempengaruhi kualitas produk 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yang dipengaruhi (kepuasan 

nasabah menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah) berarti 

variabel tersebut memiliki peran dalam mendorong kepuasan nasabah 

menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah, akan tetapi apabila 

salah satu variabel tidak signifikan berarti variabel tersebut tidak memiliki 

peran terhadap kepuasan nasabah menggunakan sistem online trading 

berbasis syari’ah.   

  Dilihat dari regresi diatas menunjukkan Hasil uji empiris pengaruh antara 

Kualitas Produk Terhadap kepuasan nasabah, menunjukkan nilai t hitung -



1,365 < dari t tabel sebesar 2,022 dan p value (Sig) sebesar 0,180 yang di 

atas alpha 5%. Penyusun berasumsi bahwa kualitas produk berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah dalam penggunaan sistem online trading 

berbasis syaria’ah. Hasil penelitian menolak menerima hipotesis yang 

menyatakan kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dalam 

penggunaan sistem online trading berbasis syari’ah yang artinya kualitas 

produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah. 

  Apabila ditinjau dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indra 

Aditia Suhaji (2012) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan pada UD Pandan Wangi Semarang” yang memiliki 

kesimpulan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan pada UD Pandan Wangi. Dari data spss menunjukkan 

nilai t hitung = 0,558 < t tabel = 1,985 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

  Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun, 

yang mana penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kualitas produk 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah.  

2. Aspek Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 

Dari hasil pengujian terhadap 42 responden yang tercatat di PT. 

Phintraco Sekuritas Yogyakarta yang dilakukan pada penelitian ini kepuasan 

nasabah menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah merupakan 

variabel yang dipengaruhi yang artinya apabila yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yang dipengaruhi 

(kepuasan nasabah menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah) 

berarti variabel tersebut memiliki peran dalam mendorong kepuasan nasabah 

menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah, akan tetapi apabila 

salah satu variabel tidak signifikan berarti variabel tersebut tidak memiliki 

peran terhadap kepuasan nasabah menggunakan sistem online trading 

berbasis syari’ah.   



Pada variabel ini pengaruh antara Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah dalam menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah, 

menunjukkan nilai t hitung 4,489  >  dari t tabel sebesar 2,022  dan p value 

(Sig) sebesar 0,000 yang di bawah alpha 5%. Penyusun berasumsi bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dalam 

penggunaan sistem online trading berbasis syari’ah. Hasil penelitian 

menerima hipotesis yang menyatakan “kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah dalam penggunaan sistem online trading 

berbasis syari’ah yang artinya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan sistem online trading 

berbasis syari’ah. 

Apabila ditinjau dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indra 

Aditia Suhaji (2012) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan pada UD Pandan Wangi Semarang” yang memiliki 

kesimpulan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan pada UD Pandan Wangi. Dari data spss menunjukkan 

nilai t hitung = 2,653 < t tabel = 1,985 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun, 

yang mana penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan 

sistem online trading berbasis syari’ah.  

3. Aspek Harga Terhadap Kepuasan Nasabah 

Dari hasil pengujian terhadap 42 responden yang tercatat di PT. 

Phintraco Sekuritas Yogyakarta yang dilakukan pada penelitian ini kepuasan 

nasabah menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah merupakan 

variabel yang dipengaruhi yang artinya apabila yang mempengaruhi harga 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yang dipengaruhi (kepuasan 

nasabah menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah) berarti 

variabel tersebut memiliki peran dalam mendorong kepuasan nasabah 

menggunakan sistem online trading berbasis syari’ah, akan tetapi apabila 



salah satu variabel tidak signifikan berarti variabel tersebut tidak memiliki 

peran terhadap kepuasan nasabah menggunakan sistem online trading 

berbasis syari’ah.   

Dilihat dari regresi diatas menunjukkan Hasil uji empiris pengaruh 

antara Kualitas Produk Terhadap kepuasan nasabah, menunjukkan nilai t 

hitung 1,482 < dari t tabel sebesar 2,022 dan p value (Sig) sebesar 0,147 

yang di atas alpha 5%. Penyusun berasumsi bahwa harga berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah dalam penggunaan sistem online trading 

berbasis syari’ah. Hasil penelitian menolak menerima hipotesis yang 

menyatakan harga berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dalam 

penggunaan sistem online trading berbasis syari’ah yang artinya harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan 

sistem online trading berbasis syari’ah. 

Apabila ditinjau dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indra 

Aditia Suhaji (2012) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan pada UD Pandan Wangi Semarang” yang memiliki 

kesimpulan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan pada UD Pandan Wangi. Dari data spss menunjukkan 

nilai t hitung = -1,404 < t tabel = 1,985 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun, 

yang mana penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan 

sistem online trading berbasis syari’ah. 

5. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai kepuasan 

nasabah dalam menggunakan Sistem online trading  Syari’ah dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil olah data, dilihat dari regressi menunjukkan Hasil uji 

empiris pengaruh antara Kualitas Produk Terhadap kepuasan nasabah, 

menunjukkan nilai t hitung -1,365 < dari t tabel sebesar 2,022 dan p value 

(Sig) sebesar 0,180 yang di atas alpha 5%. yang artinya kualitas produk 



tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan sistem online trading syari’ah”, sedangkan untuk variabel 

kualitas pelayanan menunjukkan nilai t hitung 4,489  >  dari t tabel sebesar 

2,022  dan p value (Sig) sebesar 0,000 yang di bawah alpha 5% yang artinya 

“kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

dalam menggunakan aplikasi sistem online trading syari’ah” dan terakhir 

pengaruh harga terhadap kepuasan nasabah menunjukkan nilai t hitung 

1,482 < dari t tabel sebesar 2,022 dan p value (Sig) sebesar 0,147 yang di 

atas alpha 5% yang artinya menyatakan harga berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah dalam penggunaan sistem online trading. yang artinya 

“harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan sistem online trading syari’ah”. 

2. Berdasarkan hasil olah data, faktor yang paling dominan dalam penelitian 

ini diantara kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga yaitu kualitas 

pelayanan, hal ini dibuktikan dari hasil pengujian yang sudah dilakukan 

menunjukkan nilai t hitung 4,489  >  dari t tabel sebesar 2,022  dan p value 

(Sig) sebesar 0,000 yang di bawah alpha 5% yang artinya “kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan aplikasi sistem online trading syari’ah”  
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