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ABSTRAK 

PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, DAN 

HARGA TERHADAP KEPUASAN NASABAH BPRS BANGUN DRAJAT 

WARGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

ALIF KHANSA PUTRI 

13423122 
 

Persaingan di dunia bisnis sekarang sudah semakin ketat. Hal ini juga 

dirasakan oleh dunia perbankan. Pada perbankan khususnya BPR Syariah 

tentunya memiliki target untuk meningkatkan perkembangan perusahaannya yaitu 

dengan mengukur seberapa besar kepuasan nasabahnya. Agar nasabah merasa 

puas dan tidak berpindah ke tempat lain, maka perusahaan harus mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabahnya. Kepuasan nasabah dapat 

diciptakan melalui kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga. Namun dalam 

hal ini, kepuasan nasabah disini yang akan ditinjau adalah melalui perspektif 

ekonomi Islam karena ingin melihat sejauh mana kemampuan BPR Syariah 

tersebut dalam menerapkan prinsip-prinsip dan sistem syariah yang telah 

ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat atau mengetahui seberapa 

besar pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan 

nasabah perspektif ekonomi Islam. 

Penelitian ini dilakukan di BPR Syariah Bangun Drajat Yogyakarta yang 

populasi nasabahnya sebanyak 844 orang dan setelah menggunakan rumus Slovin 

maka didapat sampel yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 89 orang. 

Kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh berupa analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik, uji regresi linear berganda, uji Goodness of Fit melalui koefisien regresi 

(𝑅2), uji simultan (F), dan uji parsial (t). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semua variabel independen yang diuji berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui 

bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dengan nilai t 

hitung sebesar 2,015 dengan sig. t sebesar 0,047 (p < 0,05), kualitas pelayanan 

dengan nilai t hitung sebesar 2,002 dengan sig. t sebesar 0.049 (p < 0,05), dan 

harga dengan nilai t hitung sebesar 2,892 dengan sig. t sebesar 0,005 (p < 0,05).  

 

Kata Kunci: Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga, Perspektif Ekonomi 

Islam. 
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ABSTRACT 

EFFECT OF PRODUCT QUALITY, QUALITY OF SERVICE AND PRICE 

ON CUSTOMER SATISFACTION BPRS BANGUN DRAJAT WARGA 

YOGYAKARTA ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE 

 

ALIF KHANSA PUTRI 

13423122 

 
Competition in the business world is now getting tighter. This is also felt by the 

banking world. In banks, especially BPR Syariah course has a target to improve 

the company's development is by measuring how much customer satisfaction. In 

order to satisfy customers and not move to another place, the company must know 

the factors that affect customer satisfaction. Customer satisfaction can be created 

through product quality, service quality and price. Customer satisfaction can be 

created through product quality, service quality and price. But in this case, 

customer satisfaction here will be reviewed is through the perspective of Islamic 

economics because it wants to see how far the ability of the Sharia RB in applying 

the principles and sharia system that has been established. The purpose of this 

research is to see or know how much the influence of  product quality, service 

quality, and price toward customer satisfaction. 

This research was conducted in BPR Syariah Bangun Drajat Yogyakarta which 

its customer population was 844 people and after using Slovin formula then in 

can sample used for this research as 89 customer. Analysis was then performed of 

the data which obtained in the form of quantity analysis. Quantitative analysis 

includes the validity and reliability test, the classic assumption test, multiple 

linear regression tests, test Goodness of Fit through regression coefficient (𝑅2), 

simultaneous test (F)  and partial test (t). The results of this research indicate that 

all independent variables were tested has positive and significant impact on 

customer satisfaction. Based on this research it is known that product quality has 

effect toward customer satisfaction with t value is 2.015 with sig t amounted to 

0.047 (p <0.05).  Service quality with t value is 2.002 with sig. t amounted to 

0.049 (p <0.05), and the price with t value is 2.892 with sig. t 0.005 (p <0.05).  

 

Keyword: Product Quality, Service Quality, Price, Islamic Economics  

Perspektive. 
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KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

Nomor : 158 Th.1987 

Nomor : 0543b/U/1987 

TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

A. Konsonan 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di 

lambangkan dengan huruf,dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan 

transliterasinya dengan huruf Latin : 

Huruf arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ẑal ẑ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dhammah U U 

 

2) Vokal Rangkap  

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ْي َ ...

 fathah dan wau Au a dan u ْو َ ...

 

Contoh: 

 kataba -  َكَتبَ 

 fa’ala -   فَعلَ 

 żukira -   ذُِكرَ 

 yażhabu - يَْذَهبُ 

ُسِئلَ      - su'ila 

 kaifa - َكْيفَ 

 haula -   َهْولَ 
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

huruf 

Nama Huruf dan tanda Nama 

 fathah dan alif atau ا...َى َ ...

ya 

A a dan garis di atas 

 kasrah dan ya I i dan garis di atas ىِ ...

 Hammah dan wau U u dan garis di atas وُ ...

 

Contoh: 

 qāla -   قَالَ 

 ramā -   َرمىَ 

 qĭla -   ِقْيلَ 

D. Ta’marbuṭah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua: 

1) Ta’marbutah hidup 

Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2) Ta’marbutah mati 

Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3) Kalau pada kata terakhir denagn ta’marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h). 
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Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl -  َرْوَضُة األَ ْطفَالُ 

   - rauḍatul aṭfāl 

نّوَ َرة  
ُ
ِديَنُة امل

َ
 al-Madĭnah al-Munawwarah -  امل

   -al-Madĭnatul-Munawwarah 

 talḥah -    طَْلَحةْ 

E. Syaddah  

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu. 

 

Contoh: 

 rabbanā -   َربَّناَ 

 nazzala -   نزَّلَ 

 al-birr -   الِبّ 

 al-ḥajj -   احَلجّ 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang 
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yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf  syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan 

dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu - الرَُّجلُ 

 as-sayyidu - السَّيِّدُ 

 as-syamsu - الشَّْمسُ 

 al-qalamu - الَقَلمُ 

 al-badĭ’u - الَبِدْيعُ 

 al-jalālu - اجَلاَللُ 

 

G. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, 

itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila 

hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

 Contoh: 

 ta'khużūna -   تَْأُخُذْونَ 
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 'an-nau -   الَّنْوءُ 

 syai'un -   ًشْيئ  

 inna -   ِإنَّ 

 umirtu -   أُِمْرتُ 

 akala -   َأَكلَ 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata 

lain yang mengikutinya. 

 

Contoh: 

  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqĭn َوِإنَّ اهلَل ََلَُو َخرُي الرَّازِِقْيَ 

Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn  

 Wa auf al-kaila wa-almĭzān َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزانَ 

Wa auf al-kaila wal mĭzān 

 Ibrāhĭm al-Khalĭl ِإبَراِهْيُم اْْلَِلْيل

Ibrāhĭmul-Khalĭl 

 Bismillāhi majrehā wa mursahā ِبْسِم اهلِل ََمَْراهاَ َوُمْرَساهاَ 

َوهلِل َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبْيِت َمِن اْسَتطَاَع  Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a 

ilaihi sabĭla 
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 Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ِإلَْيِه َسِبْيالً 

ilaihi sabĭlā 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.  Penggunaanhuruf  kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf  kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 Wa mā Muhammadun illā rasl َوَما ُُمَمَّد  ِإالَّ َرُسْول  

 Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi ِإنَّ َأوََّل بْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذى بَِبكََّة ُمَبارَكاً 

lallażĭ bibakkata mubārakan 

-Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭh al َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذى أُْنزَِل  ِفْيِه اْلُقْرانُ 

Qur’ānu 

Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭhil 

Qur’ānu 

 Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubĭn َوَلَقْد َراُه بِاألُُفِق اْلُمِبْيِ 

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubĭn 

 Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn احلَْْمُد هلِل َربِّ اْلَعاَلِمْيِ 

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn 

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak digunakan. 

Contoh: 

 Naṣrun minallāhi wa fathun qarĭb َنْصر  مَِّن اهلِل َوفْتح  َقرِْيب  
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ْيعاً   Lillāhi al-amru jamĭ’an هلِل اأَلْمُر َجَِ

Lillāhil-amru jamĭ’an 

 Wallāha bikulli syai’in ‘alĭm َواهلَل ِبُكلِّ َشْيٍئ َعِلْيم  

 

J.  Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan 

pedoman Tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم اهلِل الَرْْحِن الَرِحْيم

 هلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاتِ ِإنَّ احلَْْمَد لِلَِّه ََنَْمُدُه َوَنْسَتعِيُنُه َوَنْستْغِفرُْه َونُعوُذ بِا

 َوَأْشَهُد َأْن الَ إِلََه ِإالَّ اهللُ ُه. أَْعَمالَِنا، َمْن يْهِد اهللُ َفالَ ُمِضلَّ لَُه َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ َهاِدَي لَ 

ََلِّ َعَلى ُُمَمٍَّد َوَعَلى للِِه َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه. اَللَّهُ  مَّ 

ْيِن. ََْحِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإََل يْوِم الدِّ  َو

Alhamdhulillahirabbil’alamin, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah 

SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya sehingga penyusun 

dapat menyelesaikan segala sesuatu hingga sampai pada tahap penyelesaian 

skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Baginda 

Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.  

Penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas 

Pelayanan, Dan Harga Terhadap Kepuasan Nasabah BPRS Bangun Drajat 

Warga Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam. 

Merupakan karya sederhana yang ditulis sebagai salah satu persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama 

Islam (FIAI), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. 

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, oleh 

karenanya, penyusun mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., 

Ph.D. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A  

3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Program Studi 

Ekonomi Islam.  
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