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ABSTRAK 

 

Suminto, Ahmad. Pengaruh Corporate Social Responsbility (CSR), Islamic 

Banking Service Quality (IB-SQ) dan Corporate Image terhadap Loyalitas 

Nasabah (Studi pada Nasabah PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo). Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing:  Dr. Shinta 

Maharani, M.Ak. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, pertumbuhan ini disebabkan karena mayoritas 

penduduk di Indonesia beragama Islam. Seiring dengan meningkatnya jumlah 

perbankan syariah, saat ini PT Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan kepemilikan asset. PT Bank BRISyariah tumbuh dengan 

pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga, 

dengan demikian sebuah bank harus melakukan berbagai upaya untuk menjaga 

eksistensi dan mempertahankan serta meningkatkan loyalitas nasabah. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsbility (CSR), 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan Corporate Image terhadap Loyalitas 

Nasabah (Studi pada Nasabah PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo), dengan menggunakan teori: Corporate Social Responsbility (CSR), 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ), Corporate Image (Citra Perusahaan) 

sebagai variable predictor dan loyalitas nasabah sebagai variable criterium. 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT BRISyariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research yang menjelaskan hubungan 

sebab-akibat antar variabel dan pengaruhnya terhadap variabel dependent dengan 

menggunakan pendekatan assosiatif- kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel berdasarkan metode non-probability sampling dengan teknik 

purposive sampling dan teknik sampling incidental. Uji kualitas data validitas 

kuesioner dilakukan dengan metode korelasi pearson’s correlation, sedangkan uji 

reliabilitas kuesioner menggunakan metode cronbach’s alpha. Analisis data 

dilakukan dengan metode regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji statistik parsial (T-test) dan uji statistik simultan (F-test). 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel Corporate Social Responsbility (CSR) tidak mempunyai 

pengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PT BRISyariah KCP Ponorogo dengan 

nilai THitung sebesar -0,994. Secara parsial variabel Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ) mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PT 

BRISyariah KCP Ponorogo dengan nilai THitung sebesar 2,684. Secara parsial 



 

 

variabel Corporate Image mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah pada 

PT BRISyariah KCP Ponorogo dengan nilai THitung sebesar 5,321. Kemudian 

variabel Corporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality 

(IB-SQ) dan Corporate Image mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah 

pada PT BRISyariah KCP Ponorogo secara simultan dengan nilai FHitung sebesar 

66,900. 

 

Kata Kunci: Pengaruh, Corporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking 

Service Quality (IB-SQ), Corporate Image, Loyalitas Nasabah, PT 

Bank BRISyariah, Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Muslim memberikan 

pengaruh positif kepada negara Indonesia yang notabene adalah negara Muslim 

terbesar di dunia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah 

sebagai pilar ekonomi Islam marak dilakukan. Sampai akhirnya Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya 

bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil dari lokakarya 

tersebut adalah didirikannya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yang 

murni syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 

dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal investasi 

sebesar Rp. 106.126.382.000.
1
 

Disetujuinya UU No. 10 tahun 1998 telah memberikan angin segar 

terhadap perkembangan perbankan syariah. Setelah krisis moneter 1997-1998 

Bank konvensional di lingkungan PT Bank Mandiri yaitu PT Bank Susila Bakti 

(BSB) dikonversi menjadi bank syariah yang beroperasi mulai tanggal 8 

September 1999 dengan nama PT Bank Syariah Mandiri (BSM).
2

 Hal ini 

kemudian disusul oleh kemunculan bank-bank syariah lainnya dan salah satunya 

adalah PT. Bank BRISyariah Tbk. kemudian disusul PT Bank BNI Syariah Tbk. 

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan 

industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang 

memadai dan mendorong pertumbuhannya lebih cepat. Progres perkembangan 

perbankan syariah yang impresif dapat mencapai rata-rata pertumbuhan asset 

lebih dari 65% per-tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran 

                                                             
1
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik  (Jakarta:  Gema 

Insani Press, 2001), 53. 
2
 Heldalina, “Analisis Pengaruh Service Quality terhadap Customer Satisfaction Bank 

Syariah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri di Kota 

Banjarmasin)”, Jurnal Intekna, Vol. 16, No. 1 (Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, 

2016), 2. 



 

 

industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan 

semakin signifikan.
3
 Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat 

sampai awal tahun 2019 terdapat 14 Bank Syariah yang beroperasi di Indonesia, 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.A 

Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS Desember 2018 

Kelompok Bank KPO/KC KCP/UPS KK 

Bank Umum Syariah 478 1.199 198 

PT. Bank Aceh Syariah 26 88 27 

PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 13 22 4 

PT. Bank Muamalat Indonesia 83 152 57 

PT. Bank Victoria Syariah 9 5 - 

PT. Bank BRISyariah 52 206 12 

PT. Bank Jabar Banten Syariah 9 55 1 

PT. Bank BNI Syariah 68 190 17 

PT. Bank Syariah Mandiri 130 423 53 

PT. Bank Mega Syariah 25 34 7 

PT. Bank Panin Dubai Syariah 15 3 - 

PT. Bank Syariah Bukopin 12 7 4 

PT. Bank BCA Syariah 11 12 16 

PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah 
24 2 - 

PT. Bank Maybank Syariah Indonesia 1 - - 

Sumber: https://www.ojk.go.id. 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, sejauh ini kinerja perbankan 

syariah masih terpantau positif. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh 

Santoso mengatakan, kinerja tersebut tercermin dari posisi asset perbankan 

syariah yang tercatat masih tumbuh sebesar 20,65% secara tahunan atau year on 

year (yoy) per akhir Februari 2018 menjadi Rp 429,36 triliun. Sementara itu, 

pembiayaan masih bergerak ke level dua digit yakni 14,76% yoy menjadi Rp 

289,99 triliun. Kemudian posisi likuiditas juga masih bergerak ke arah positif. 

Terlihat dari posisi dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun naik 16,1% 

yoy menjadi Rp. 339,05 triliun. Pada dua bulan pertama tahun 2018 terjadi 

                                                             
 

3
 www.ojk.go.id/bank-syariah. 

https://www.ojk.go.id/


 

 

penambahan rekening menjadi 560 rekening perbankan syariah dari akhir 

Desember 2017. Hal tersebut didukung pula dengan bertambahnya jumlah kantor 

bank umum syariah, maupun unit usaha syariah.
4
 Selaras dengan data tersebut di 

atas Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di 

dunia, di mana hal tersebut menjadi salah satu keyakinan bahwa bank syariah 

akan mampu memenangkan persaingan pasar dengan lembaga keuangan sejenis. 

Saat ini Bank Syariah merupakan bank yang menarik perhatian masyarakat di 

Indonesia, di mana Bank Syariah merupakan bank yang konsisten mengusung 

prinsip Islam dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. 

Berdasarkan laman website BRISyariah https://www.brisyariah.co.id, 

BRISyariah resmi beroperasi di Indonesia pada tanggal 17 November 2008, 

setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 

melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008.
5
 Berawal dari akuisisi PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 

2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 

melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 

2008 PT Bank BRISyariah Tbk. secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank 

BRISyariah Tbk. merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip 

syariah Islam. 

Saat ini BRISyariah merupakan salah satu dari tiga Bank Syariah terbesar 

di Indonesia. Dengan pertumbuhan asset yang cukup pesat serta jumlah 

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga yang semakin besar, semakin 

mengukuhkan keberadaan BRISyariah di Indonesia.
6

 Dengan berfokus pada 

segmen menengah bawah, PT Bank BRISyariah Tbk. menargetkan menjadi bank 

ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.
7
 

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) PT Bank BRISyariah Tbk., tanggal laporan 31 

                                                             
4
 Kontan.co.id. Diakses dalam https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-aset-bank-syariah-

tumbuh-2065-per-februari-2018. 2 Februari 2019. 
5
 https://www.brisyariah.co.id. 

6
 Profil dan Produk Bank BRISyariah. Diakses melalui 

https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah. Selasa, 18 Desember 2018. 
7
 PT Bank BRISyariah, Annual Report Laporan Tahunan 2017. 

https://www.brisyariah.co.id/
https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-aset-bank-syariah-tumbuh-2065-per-februari-2018
https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-aset-bank-syariah-tumbuh-2065-per-februari-2018
https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah


 

 

Januari 2019, jumlah asset sebesar Rp. 37.443.169 (dalam hitungan jutaan).
8
 

Dibandingkan dengan jumlah asset pada tahun 2018 sebesar Rp. 36.242.706 

(dalam hitungan jutaan) dan berdasarkan data Annual Report Laporan Tahunan 

2017, BRISyariah jumlah asset sebesar Rp. 31.543.384 (dalam hitungan jutaan), 

jumlah dana pihak ketiga sebesar Rp. 26.373.417 (dalam hitungan jutaan) dan 

jumlah pembiayaaan yang tersalurkan sebesar Rp. 17.274.399 (dalam hitungan 

jutaan).
9
 

Diagram 1.A 

Pertumbuhan Asset PT Bank BRISyariah 

 

Sumber: PT Bank BRISyariah, Annual Report Laporan Tahunan 

 Dari pertumbuhan asset ini menggambarkan bahwa Bank BRISyariah 

merupakan salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia. Selain dengan 

pertumbuhan asset berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan BRISyariah adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip 

syariah. Per-tanggal 30 Desember 2018, BRISyariah memiliki 52 Kantor Cabang, 

206 Kantor Cabang Pembantu dan 12 Kantor Kas yang tersebar di seluruh 

                                                             
8
 Laporan Posisi Keuangan  (Neraca) PT Bank BRISyariah Tbk., tanggal laporan 31 

Januari 2019.Diakses dalam 

https://www.brisyariah.co.id/images/upload/reports/ae824a6c541bad8b72ebb4815c4c8100_Lapor

an_Keuangan.pdf. Jum’at, 21 Desember 2018. 
9
 PT Bank BRISyariah, Annual Report Laporan Tahunan 2017. 
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https://www.brisyariah.co.id/images/upload/reports/ae824a6c541bad8b72ebb4815c4c8100_Laporan_Keuangan.pdf
https://www.brisyariah.co.id/images/upload/reports/ae824a6c541bad8b72ebb4815c4c8100_Laporan_Keuangan.pdf


 

 

Indonesia.
10

 Jaringan kantor individual Perbankan Syariah per Desember 2018 

dapat dilihat pada diagram berikut: 

Diagram 1.B 

Sebaran Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah  

 Per Desember 2018 

 

Sumber: https://www.ojk.go.id. 

 

Berdasarkan pemaparan data diagram di atas menujukkan bahwa Bank 

BRISyariah adalah termasuk bank syariah yang memiliki kantor jaringan 

terbanyak setelah Bank Syariah Mandiri (BSM). Pada tahun 2018 per Desember 

terdapat 52 Kantor Cabang (KC), 206 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 12 

KK. Berdasarkan sejarah berdirinya bahwa Bank BRISyariah tergolong bank 

Syariah paling muda, berdiri tahun 2008 dan usianya baru 11 tahun. Hal ini 

menujukkan adanya peningkatan eksistensi pada jaringan kantor individual dari 

tahun-tahun sebelumnya. 

                                                             
10

 https://www.ojk.go.id. 
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Berdasarkan hasil survei dari Top Brand Index pada kategori Sharia Bank 

(Saving Account) mengenai Top Brand Index pada tahun 2017-2019 menunjukkan 

bahwa Bank BRISyariah mengalami naik turun atau tidak konsisten. Dari segi 

Brand (Image) Bank BRISyariah harus mempertahankan peringkat Top Brand 

agar dapat dipercayai nasabah untuk menggunakan produk Bank BRISyariah dan 

juga agar nasabah menjadi loyal terhadap produk Bank BRISyariah dan tidak 

berpindah  ke bank lainnya. Hasil survei dari Top Brand Index dapat dilihat pada 

tabel berikut ini:
11

 

Top Brand  Index  

Tahun 2019 

 
Sumber: http://www.topbrand-award.com 

 

Top Brand  Index  

Tahun 2018 

 
Sumber: http://www.topbrand-award.com 

 

Top Brand  Index  

Tahun 2017 

 
Sumber: http://www.topbrand-award.com 

Top Brand  Index 

Tahun 2016 

 
Sumber: http://www.topbrand-award.com 

                                                             
11

 http://www.topbrand-award.com 

http://www.topbrand-award.com/
http://www.topbrand-award.com/
http://www.topbrand-award.com/
http://www.topbrand-award.com/
http://www.topbrand-award.com/


 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 

2018 BRISyariah mengalami inkonsistensi pada prosentase (TBI), namun selalu 

mengalami kenaikan nilai dan di urutan kedua setelah Bank Syariah Mandiri 

(BSM) dalam meraih Top Brand Index. Pada tahun 2019 Bank BRISyariah 

mendapatkan peringkat pertama pada Top Brand Index dengan nilai 29,1%. Hal 

inilah yang menunjukkan bahwa Brand (Image) Bank BRISyariah masih belum 

maksimal sehingga Indeks Brand Bank BRISyariah tidak konsisten dalam meraih 

Top Brand Indeks.
12

 

Dari pembahasan latar belakang di atas menggambarkan bahwa seiring 

dengan meningkatnya jumlah perbankan syariah, saat ini PT Bank BRISyariah 

menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan kepemilikan asset. PT Bank 

BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan 

perolehan dana pihak ketiga, dengan demikian sebuah bank harus melakukan 

berbagai upaya untuk menjaga eksistensi dan mempertahankan loyalitas 

nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Coorporate 

Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan 

Coorporate Image terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada Nasabah PT 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo), dengan menggunakan teori: 

Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-

SQ), Coorporate Image (Citra Perusahaan) sebagai variable predictor dan 

loyalitas nasabah sebagai variable criterium. 

Pertama, penerapan Coorporate Social Responsbility (CSR) tidak lagi 

dipandang sebagai cost, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang, karena 

pelaksanaan program Coorporate Social Responsbility (CSR) akan memberikan 

dampak positif tidak hanya bagi kegiatan operasional perbankan, akan tetapi 

kelangsungan eksistensi di masa yang akan datang.
13

 Keuntungan yang dapat 

diperoleh dari penerapan program Coorporate Social Responsbility (CSR) antara 

                                                             
12

 http://www.topbrand-award.com. 
13

 Fetria EkaYudiana dan Joko Setyono, “Analisis Corporate Social Responsibility, 

Loyalitas Nasabah, Coorporate Image dan Kepuasan Nasabah pada Perbankan Syariah”, 

INFERENSI; Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol. 10, No. 1 (IAIN Salatiga; UIN Sunan 

Kalijaga, 2016), 4. 

http://www.topbrand-award.com/


 

 

lain yaitu dapat membentuk citra yang positif, mengurangi biaya, mengurangi 

risiko, membangun modal sosial dan dapat meningkatkan akses market share 

secara lebih luas (Badroen, 2006). Menurut Eka Tjipta Foundation (dalam Widjaja 

dan Yeremia Ardi Pratama, 2008), CSR akan menjadi strategi bisnis yang inhern 

dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi 

dan kesetiaan merk/produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut 

akan menjadi keunggulan yang kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh 

para pesaing.
14

 

Kedua, IB-SQ (Islamic Banking Service Quality) merupakan kualitas 

layanan bagi perbankan syariah di Indonesia yang memadukan istilah IB di atas 

dengan istilah BSQ (Bank Service Quality) yang dipopulerkan oleh Bahia dan 

Nantel (2000), dan Abdullah (2011) untuk mengidentifikasi kualitas layanan bagi 

sektor perbankan, sehingga istilah IB-SQ digunakan untuk merefleksikan kualitas 

layanan dan citra bagi perbankan syariah di Indonesia.
15

 Di Indonesia, penelitian 

kualitas layanan pada perbankan syariah sebagian besar mengadopsi kualitas 

layanan Parasuraman (1988) seperti Ramadania (2002) pada Bank Muamalat 

Indonesia di Surabaya, Fatmah (2007) pada bank umum syariah di Jawa Timur, 

Ciptono dan Sofiyanti (2007) pada bank syariah di Riau, Zahara (2007) pada bank 

syariah di Makassar.
16

 Dimensi SERV-QUAL
17

 yang diusulkan oleh Parasuraman 

ada lima yaitu assurance, reliability, tangibility, empathy, dan responsiveness 

(Parasuraman dalam Tsoukatos dan Rand, 2006).
18

 Kelima dimensi tersebut 

                                                             
14

 Ibid., 4. 
15

 Irwan Misbach, “Pengaruh Islamic Bank Service Quality terhadap kepuasan dan 

Kepercayaan Nasabah Bank Umum Syariah”, Jurnal Telaah Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 

1, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Indonesia, 2017), 59. 
16

 Ibid., 60. 
17

 Dimensi kualitas pertama adalah assurance berkaitan dengan pengetahuan, sopan 

santun, dan kemampuan pegawai dalam menyampaikan kebenaran dan meyakinkan. Dimensi 

kedua, reliability yang terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan pelayanan yang 

dapat diandalkan dan akurat. Dimensi ketiga, tangibility berkaitan dengan fasilitas, peralatan dan 

penampilan personel secara fisik. Dimensi keempat adalah empathy berkaitan dengan tingkat 

penjagaan dan perhatian yang disediakan bagi konsumen. Sedangkan dimensi kelima adalah 

responsiveness yang berhubungan dengan keinginan perusahaan untuk membantu konsumen dan 

menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat. 
18

 Septin Puji Astuti, Datien Eriska Utami dan Wiwik Wilasari, “Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan di Bank Syariah Penelitian dengan Fuzz y Servqual dan Dimensi CARTER”, Integritas 



 

 

apabila diterapkan di bank syariah cenderung akan menilai hal-hal normatif. 

Penambahan dimensi di dalam SERV-QUAL agar lebih sesuai dengan industri, di 

mana akan diukur kualitas layanannya, dalam hal ini sangat diperlukan 

(Othmanand Owen, 2002) karena bank syariah memiliki karakteristik lain 

dibandingkan bank konvensional yaitu menerapkan prinsip syariah di dalam 

perbankan. Satu dimensi yaitu compliance, yang berarti mengukur kemampuan 

perusahaan agar sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip perbankan dan 

ekonomi Islam, telah diusulkan oleh Othmanand Owen (2002).
19

 

Ketiga, Dalam meningkatkan dan mempertahankan loyalitas nasabah 

khususnya di lembaga perbankan tergantung dari citra perusahaan di mata 

nasabahnya. Citra perusahaan tersebut mencakup reputasi keseluruhan bank, 

kinerja yang transparan dan kesan yang baik yang muncul di benak nasabah. 

Dengan membentuk citra yang baik, maka nasabah mempunyai kesan positif 

terhadap bank, yang pada akhirnya akan membentuk loyalitas nasabah terhadap 

bank.
20

 Hasil kajian empiris tentang pengaruh coorporate image terhadap 

kepuasan dan loyalitas pelanggan dilakukan oleh Andreassen dan Lindested 

(1997). Hasil penelitiannya menemukan bukti bahwa coorporate image memiliki 

pengaruh positif pada kepuasan konsumen, begitu jugaBloemer(1998) 

menyatakan bahwa coorporate image mampu mempengaruhi kepuasan dan  

loyalitas.
21

 Penelitian Fetria Eka Yudiana dan Joko Setyono (2016) menyatakan 

bahwa coorporate image berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah dengan studi pada perbankan syariah. Penelitian Putri Fauzia Rizky 

(2017) menyatakan bahwa citra perusahaan mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. Namun berbeda dengan penelitian Yohanes 

Bernadus, berdasarkan pengolahan data menggunakan analisis jalur, terbukti 
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bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, coorporate 

image tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan kepuasan nasabah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas dengan kepuasan nasabah 

sebagai variabel intervening.
22

 

Dari uraian latar belakang masalah serta beberapa kajian teoritis-empiris 

dan temuan yang relevan di atas maka pentingnya dilakukan sebuah penelitian 

lebih lanjut, sehingga masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah 

bagaimana meningkatkan loyalitas nasabah sebuah perbankan syariah dengan 

pendekatan Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ) dan Coorporate Image (Citra Perusahaan). 

 Pada industri jasa layanan seperti industri perbankan, loyalitas konsumen 

(nasabah) pada perusahaan merupakan salah satu indikator kemampuan 

perusahaan untuk memberikan layanan yang baik. Loyalitas nasabah pada sebuah 

perusahaan jasa layanan perbankan akan memberikan jaminan keberlangsungan 

hidup perusahaan di masa yang akan datang.
23

 Persaingan di antara sejumlah 

perbankan semakin ketat. Mereka berlomba-lomba meningkatkan loyalitas 

nasabahnya. Loyalitas nasabah bergantung pada banyak faktor, seperti penerapan 

Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality dan 

Coorporate Image (Citra Perusahaan). 

 Menurut Titofianti dalam penelitiannya, penerapan program Coorporate 

Social Responsbility (CSR) yang mampu bermanfaat bagi perusahaan dalam 

jangka panjang mampu membentuk suatu citra yang positif bagi perusahaan. Hal 

tersebut merupakan check dan balance antara pihak perusahaan dengan pihak 

masyarakat. CSR juga dipandang sebagai tolak ukur untuk reputasi/citra suatu 

perusahaan. Seberapa jauh suatu CSR perusahaan akan berpengaruh dengan 

perusahaan tersebut.
24

 Perusahaan (bank) yang sudah mampu menanamkan image 
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dengan baik pada nasabahnya, dan akan menjadikan nasabahnya terus yakin atau 

loyal kepada bank, perencanaan strategis bank harus dapat mengembangkan 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam lingkungan persaingan global 

yang semakin ketat dengan masuknya produk-produk inovatif maka tugas 

mengelola loyalitas nasabah menjadi tantangan manajerial yang tidak ringan. 

Loyalitas nasabah akan menjadi kunci sukses, tidak hanya dalam jangka pendek, 

tetapi keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Hal ini karena loyalitas nasabah 

memiliki nilai strategis bagi perusahaan.
25

 

 Tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsbility) 

selanjutnya disebut CSR, semakin tumbuh menjadi isu penting dalam dunia 

bisnis. Dalam tiga puluh tahun terakhir telah terlihat perubahan yang cukup 

signifikan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Salah satu kunci 

yang mendorong perubahan tersebut adalah isu mengenai pentingnya hubungan 

harmonis antara pihak pemegang saham atau stakeholders
26

 dan perusahaan.
27

 

Hakikatnya kepedulian terhadap lingkungan usaha merupakan bagian integral 

dalam proses produksi.  

 Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mengemuka sejak tahun 1900-

an yang berawal dari konsep kekayaan di Amerika Serikat (USA). Pada waktu itu, 

Andrew Carnegie, pendiri perusahaan bernama US Steel, yang pada 1889 

menerbitkan buku berjudul The Gospel of Wealth mengemukakan pemikiran 

klasik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pemikiran Carniage 

didasarkan pada dua prinsip pokok, yaitu prinsip amal dan prinsip pengurusan 

harta orang lain. Keduanya bersifat paternalistik, mereka memandang pemilik 

bisnis memiliki peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya.
28

 

 Dalam konteks global, istilah Coorporate Social Responsbility (CSR) 

mulai digunakan tahun 1970-an dan semakin populer setelah kehadiran buku 

                                                             
25

 Fetria Eka Yudiana dan Joko Setyono, Analisis Corporate Social Responsibility, 105. 

 
26

 Pihak stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan 

perusahaan yang mempengaruhi pada pemberian keputusan dan kebijakan perusahaan yang akan 

diterapkan. Termasuk di dalamnya, yaitu pekerja, pemasok, pengguna, pemerintah sebagai 

pembuat peraturan, masyarakat, dan pemilik perusahaan itu sendiri. 

 
27

 Adiwarman Azwar Karim,  Islamic Coorporate Social Responsbility (I-CSR) pada 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik (Depok: Kencana, 2017), 1. 

 
28

 Poerwanto, New Business Administration (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),  84. 



 

 

Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21 Century Business (1998), 

karya John Elkington. Tiga komponen penting sustainable development, yakni 

economic growth, environmental protection, dan social equity yang digagas The 

World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland 

Report, dikemas oleh Elkington menjadi 3P, yaitu profit, planet, dan people. 

Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), 

tetapi juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet), 

dan kesejahteraan masyarakat (people).
29

 Beberapa perusahaan nasional dan 

internasional mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan 

menjadikan CSR sebagai voluntary disclosure, bukan menjadikannya laporan 

yang diprioritaskan.
30

 

 Memahami konsep CSR dari sudut pandang Islam sangat penting 

dilakukan. Hal ini disebabkan agama Islam adalah salah satu agama terbesar di 

dunia saat ini, dan agama yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat 

dibanding dengan agama-agama lain.
31

 Oleh sebab itu, CSR dalam Islam 

bukanlah sesuatu yang baru, konsep CSR sudah ada dalam al-Qur’an.  

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 205;
32

 Q.S. 

al-A’rāf (7): 56;
33

 dan Q.S. al-Baqarah (2): 177.
34

 Ayat-ayat tersebut mengajarkan 
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فََضبدَ    ُ ََل ٌُِحتُّ ٱنأ ٱَّللَّ ًَ َمَۚ  ٱننَّضأ ًَ َث  َحسأ ِهَك ٱنأ ٌُيأ ًَ ِضدَ فٍَِيب  ِض ِنٍُفأ َزأ نَّٰى َصعَٰى فًِ ٱۡلأ ٌَ إِذَا تَ ًَ
 “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan 

padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai 

kebinasaan.” 
33

 ٍَ ِضنٍِ حأ ًُ ٍَ ٱنأ ِ قَِسٌٞت ّيِ َت ٱَّللَّ ًَ ٌَّ َزحأ عًبَۚ إِ ًَ َط ًَ ٗفب  ٌأ ُعٌهُ َخ ٱدأ ًَ ِحَيب 
هَٰ دَ إِصأ ِض ثَعأ َزأ ِضدًُاْ فًِ ٱۡلأ ََل تُفأ ًَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan 

berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 
34

ِت  ِكتَٰ ٱنأ ًَ ئَِكِخ 
ٓ هَٰ ًَ
ٱنأ ًَ ِٓخِس  ِو ٱۡلأ ٌأ ٍَ ٱنأ ًَ  ِ ٍَ ثِٲَّللَّ ٍأ َءاَي جِسَّ َي

ٍَّ ٱنأ ِك نَٰ ًَ ِسِة  غأ ًَ
ٱنأ ًَ ِسِق  شأ ًَ

ُجٌَىُكىأ قِجََم ٱنأ ًُ اْ  نٌُّ ٌَ جِسَّ أٌَ تُ
َش ٱنأ ٍأ ۞ نَّ

 ِ ًّ ٱننَّجِ ًَ َح ٌٰ هَ أَقَبَو ٱنصَّ ًَ قَبِة  فًِ ٱنّسِ ًَ  ٍَ ٱنضَّبٓئِِهٍ ًَ ٍَ ٱنضَّجٍِِم  ٱثأ ًَ  ٍَ ِكٍ َضٰ ًَ
ٱنأ ًَ ٰى  ًَ

َٰ ٍَت ٱنأ ًَ ثَٰى  قُسأ
ي ٱنأ ًِ بَل َعهَٰى ُحجِّوِۦ ذَ ًَ

َءاتَى ٱنأ ًَ  ٌَ  ۧ

ئَِك 
ٓ نَٰ ًْ ُ أ ًَ  

ٍَ َصدَقٌُاْْۖ ئَِك ٱنَِّرٌ
ٓ نَٰ ًْ ُ ِسِۗ أ

جَأأ ٍَ ٱنأ ِحٍ ًَ آِء  سَّ ٱنضَّ ًَ َصبِٓء 
جَأأ ٍَ فًِ ٱنأ جِِسٌ ٱنصَّٰ ًَ  

َيدًُاْْۖ ِدِىىأ إِذَا َعٰ ٌَ ثِعَيأ ٌفٌُ ًُ
ٱنأ ًَ حَ  ٌٰ َك َءاتَى ٱنزَّ ًَ

 ٌَ تَّقٌُ ًُ ُىُى ٱنأ
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi 

sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-



 

 

bagaimana Islam sangat memperhatikan kelestarian alam dan melarang segala 

kegiatan yang merusak di muka bumi. Segala kegiatan yang kita jalankan, harus 

menjamin kelestarian alam. Dalam al-Qur’an juga banyak memerintahkan untuk 

menafkahkan sebagian harta yang kita peroleh untuk orang lain, yang artinya 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan nilai-nilai sosial. 

 CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inhern dari ajaran 

Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (maqâshid al-syarî’ah) adalah 

maslahat. Bisnis adalah upaya untuk mewujudkan maslahat, bukan sekadar 

mencari keuntungan. Naqvy menyebutkan, kegiatan ekonomi dan bisnis dalam 

Islam dilandasi oleh aksioma tauhid, keseimbangan, dan pertanggungjawaban. 

Aksioma ini harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi dan 

bisnis. Aksioma kesimbangan dan pertanggungjawaban misalnya akan membawa 

implikasi pada keseimbangan dan pertanggungjawaban antara jiwa dan raga, 

antara person dan keluarga, antara individu dan sosial, antara suatu masyarakat 

dan masyarakat lainnya.
35

 

Program CSR bagi BRISyariah sendiri merupakan investasi bagi 

perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability). Program CSR 

merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan 

berkelanjutan (sustainable). Pada dasarnya CSR BRISyariah merupakan bentuk 

kontribusi perusahaan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat di 

sekitarnya, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat.
36

 Menurut 

info-banknews, dalam rangka membangun dan meningkatkan Citra Perusahaan 

dengan melakukan kegiatan CSR, BRISyariah ingin agar masyarakat dapat lebih 

mengenal BRISyariah sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang 

baik bagi masyarakat. Dalam melaksanakan program CSR pada tahun 2016, 
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mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” 
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sumber dana CSR BRISyariah berasal dari Dana Kebajikan/Qardul Hasan sebesar 

Rp. 950.584.019,- dan direalisasikan sebesar 783.416.003,-  kemudian Dana Zakat 

Perusahaan Sebesar Rp. 3.065.932.491,- dan direalisasikan sebesar Rp.-, dalam 

penyalurannya bekerjasama dengan YBM BRI sebesar Rp. 583.672.500,- dan 

BAZNAZ sebesar Rp. 452.850.000,-. Sepanjang tahun 2016 BRISyariah telah 

menyalurkan CSR sebesar Rp. 1.819.928.503,- dengan rincian penyaluran melalui 

program: Faedah Pendidikan; Faedah Kesehatan; Faedah Sosial; Faedah 

Peribadahan; dan Faedah Lingkungan Hidup. 

 Pesatnya perkembangan perbankan syariah sudah selayaknya memicu 

persaingan didalam industri perbankan itu sendiri, dan mereka didorong untuk 

senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan demi merebut hati pelanggan dan 

memimpin jalannya persaingan. Kualitas pelayanan sebagai suatu bentuk 

penilaian terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan 

tingkat pelayanan yang diharapkan  (expected service) dapat memiliki pengaruh 

untuk mendatangkan nasabah baru.  

Melihat arti penting kualitas pelayanan sebagaimana yang dijelaskan di 

atas, maka bank syariah perlu memperhatikan dan mempelajari faktor apa saja 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan agar dapat memberikan pelayanan 

terbaik dan mampu memimpin persaingan di dunia industri perbankan syariah.
37

 

Dalam industri jasa, seperti perbankan, pelayanan memiliki peran yang cukup 

vital dalam mempertahankan loyalitas nasabah.
38

 Pelanggan yang puas akan 

pelayanan perusahaan akan berdampak positif terhadap perusahaan, bahkan hal 

tersebut menjadi indikator untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan.
39

 

Kualitas pelayanan yang unggul akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Konsekuensi dari kepuasan pelanggan yang tinggi adalah akan memberi 
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keuntungan yang tinggi bagi perusahaan. Salah satu keuntungannya adalah akan 

meningkatkan loyalitas pelanggan (nasabah) yang hal ini nantinya akan 

mempengaruhi keuntungan perusahaan.
40

 

Menurut Tjiptono dan Chandra kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen.
41

 Sederhananya Service 

Quality (kualitas pelayanan) merupakan kualitas jasa pelayanan yang diberikan 

kepada pelanggan baik itu nasabah maupun konsumen. Menurut Freddy tidak ada 

gunanya produk berkualitas kalau tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang 

baik.
42

 Sesuai dengan prinsipnya, perbankan syariah diciptakan untuk 

memberikan produk-produk unggul yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, 

meskipun produk-produk tersebut unggul secara syariah, masih banyak orang 

yang meragukan keprofesionalan pelayanannya. Unggul di dalam produk masih 

belum mencukupi untuk mempertahankan pelanggan. Di dalam masyarakat yang 

semakin kritis seperti sekarang, selain produk, pelayanan yang diberikan juga 

mempengaruhi keberlangsungan perusahaan.
43

 

Kualitas pelayanan ini menjadi sangat penting karena akan berdampak 

langsung pada perusahaan tersebut. Seiring semakin ketatnya persaingan bisnis 

antara institusi dan perbankan, bank syariah perlu meningkatkan kualitas layanan 

yang diberikan terhadap para nasabah maupun calon nasabahnya. Menurut 

Sofwatun Niswah (2017) dalam penelitiannya bahwa Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ) mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah 

Mandiri daerah Jakarta dan Banten secara parsial, artinya kualitas pelayanan atau 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) berpengaruh besar terhadap loyalitas 

nasabahnya. Dari statistic deskriptif terdapat pernyataan Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ) dengan jumlah responden yang menyatakan tidak setuju dan 
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netral, yaitu yang menyatakan setuju dan sangat setuju kurang dari 70%.
44

 Oleh 

sebab itu, perbankan yang merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan, sangat 

perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan meningkatkan kualitas 

tentu saja akan memberi keuntungan pada bank syariah itu sendiri. Di antaranya 

adalah akan meningkatkan profitabilitas, kepuasan nasabah, loyalitas nasabah, 

dan kinerja bank.
45

 

Era globalisasi seperti sekarang ini menimbulkan persaingan bisnis yang 

semakin tajam, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin canggih. Fenomena persaingan yang ada telah membuat para manajer 

perusahaan menyadari suatu kebutuhan untuk mengekspolitasi sepenuhnya aset 

perusahaan dan mengembangkan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan, 

berlandaskan kompetisi non harga melalui citra perusahaan yang digunakan untuk 

menguasai pasar.
46

 Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa persaingan di antara 

sejumlah perbankan semakin ketat, maka perbankan berlomba-lomba 

meningkatkan loyalitas nasabahnya. Loyalitas nasabah tergantung dari banyak 

faktor, salah satunya adalah Coorporate Image (citra perusahaan).
47

 Faktor ketiga 

yang memberikan kontribusi terhadap loyalitas nasabah adalah Coorporate Image 

(Citra Perusahaan). 

Dalam meningkatkan dan mempertahankan loyalitas nasabah perbankan 

tergantung dari citra perusahaan di mata nasabahnya. Citra perusahaan tersebut 

mencakup  reputasi keseluruhan bank, kinerja yang transparan dan kesan yang 

baik yang muncul di benak nasabah. Dengan membentuk citra yang baik, maka 
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(Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015), 3. 



 

 

nasabah mempunyai kesan positif terhadap bank, yang akhirnya akan membentuk 

loyalitas nasabah terhadap bank.
48

 

Menurut Kotler dalam penelitian Fetria Eka Yudiana dan Joko Setyono, 

menjelaskan bahwa: 

“Corporate image is the consumers response to the total offering and is 

defined as a sum the belief, ideas, and impressions that a public has a 

organozation”. 

“Citra perusahaan adalah respon konsumen pada keseluruhan penawaran 

yang diberikan perusahaan dan didefinisikan sebagai sejumlah 

kepercayaan, ide-ide dan kesan masyarakat pada suatu organisasi.”
49

 

 

 Rahmasari menyatakan citra perbankan adalah respon masyarakat terhadap 

perbankan yang diwujudkan dalam ide atau keyakinan masyarakat terhadap 

produk yang ditawarkan oleh perbankan tersebut. Perbankan yang memiliki citra 

yang baik di masyarakat akan dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan 

lancar dan terjamin kelangsungan usahanya. Hal ini karena perbankan merupakan 

sektor yang tidak bisa dari masyarakat karena sebagian besar aktivitas usaha 

perbankan berasar dari himpunan dana masyarakat.
50

 Menurut Schnaars (1991) 

dalam Tjiptono (1995), pada dasarnya tujuan sebuah bisnis adalah menciptakan 

para pelanggan yang puas. Citra perusahaan merupakan persepsi tentang suatu 

perusahaan yang tertanam di benak masyarakat.
51

 Menurut Zeithaml dan Bitner 

(1996) dalam penelitian Luthfy Purnanta Anzie dan Zainul Arifin,
52

 

“Organizational image as perception of an organization retlected in association 

held in consumer memory”.
53
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 Untuk membentuk citra yang positif, perusahaan perlu mempublikasikan pesan dirinya 

kepada lingkungan perusahaan, baik internal maupun eksternal, yaitu pegawai perusahaan, 

konsumen, supplier, dan lainnya. Perusahaan dapat membentuk citra yang positif dalam benak 

konsumen (share of mind). 



 

 

Oleh karena itu, bagi perusahaan jasa yang bergerak di bidang keuangan, 

memiliki citra yang baik adalah sangat penting.
54

 Manfaat yang diperoleh bagi 

perusahaan yang memiliki citra yang baik merupakan faktor yang sangat penting 

karena akan mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan, 

mempertinggi kemampuan bersaing, mendorong semangat kerja karyawan dan 

meningkatkan loyalitas pelanggan.
55

 Semakin positif pandangan nasabah terhadap 

citra perusahaan, maka semakin besar kepercayaan nasabah kepada perusahaan, 

sehingga semakin loyal juga nasabah terhadap perusahaan tersebut. 

Penelitian ini memilih Lembaga Perbankan Syariah yaitu BRISyariah 

sebagai objek penelitian karena dianggap representatif sebagai lembaga keuangan 

yang telah menerapkan kegiatan Coorporate Social Responsbility (CSR) yang 

merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan 

(sustainability) dan merupakan bentuk kontribusi perusahaan untuk 

keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik secara sosial, ekonomi 

dan lingkungan masyarakat. BRISyariah juga menerapkan kualitas pelayanan 

Islami (Islamic Banking Service Quality) yang diciptakan untuk memberikan 

produk-produk unggul yang sesuai dengan syariat Islam, serta memiliki citra 

perusahaan (Coorporate Image) yang baik dan berlabel syariah sejak berdirinya 

BRISyariah di mata masyarakat. 

Berdasarkan pemaparan isu tersebut di atas hubungan antara Coorporate 

Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan 

Coorporate Image (Citra Perusahaan) terhadap Loyalitas Nasabah sangat penting 

untuk dianalisis dalam lembaga perbankan syariah di Indonesia. Sehingga fokus 

utama penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Coorporate Social Responsbility 

(CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan Coorporate Image 

terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada Nasabah PT BRISyariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo), dengan mengacu pada tiga variabel independent 

yaitu Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality 

(IB-SQ) dan Coorporate Image (Citra Perusahaan). 
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 Tjokrowibowo, Analisis Pengaruh Citra Perusahaan, 3. 
55

 Fetria Eka Yudiana dan Joko Setyono, Analisis Corporate Social Responsibility, 8. 



 

 

B. Rumusan Masalah 

 Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil populasi dari 1 Bank 

Syariah di Karisidenan Madiun, yaitu PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo sebagai kategori Bank Umum yang murni syariah dan PT BRISyariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo juga sebagai bank konvensional yang 

dikonversi menjadi bank syariah. Kemudian menurut penulis diambilnya PT 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sebagai objek penelitian, karena 

sudah cukup mewakili dan merepresentasikan penelitian penulis di Bank 

BRISyariah secara umum. 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas nasabah serta 

dampaknya pada meningkatnya loyalitas nasabah di lembaga perbankkan syariah. 

Tetapi, dalam hal ini penulis hanya merumuskan fokus penelitian dengan 

mengacu pada variabel Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking 

Service Quality (IB-SQ) dan Coorporate Image (Citra Perusahaan) sebagai 

variabel predictor yang akan mempengaruhi variabel loyalitas nasabah sebagai 

variable criterium, maka timbul suatu pertanyaan-pertanyaan penelitian atau 

research question dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah variabel Coorporate Social Responsbility (CSR) berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo? 

2. Apakah variabel Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo? 

3. Apakah variabel Coorporate Image berpengaruh terhadap loyalitas nasabah 

pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo? 

4. Apakah variabel Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking 

Service Quality (IB-SQ) dan Coorporate Image berpengaruh secara simultan 

terhadap loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo? 

 

 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis penerapan Coorporate Social Responsbility (CSR) 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo. 

2. Menguji dan menganalisis penerapan Islamic Banking Service Quality (IB-

SQ) berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo. 

3. Menguji dan menganalisis penerapan Coorporate Image  (Citra Perusahaan) 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo. 

4. Menguji dan menganalisis variabel Coorporate Social Responsbility (CSR), 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan Coorporate Image berpengaruh 

secara simultan terhadap loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan penelitian yang akan 

datang untuk peneliti sendiri atau untuk peneliti yang lain khususnya pada 

masalah implementasi Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic 

Banking Service Quality (IB-SQ) dan Coorporate Image (Citra Perusahaan) 

pada Lembaga Keuangan Syariah khususnya Perbankan Syariah. 

2. Bagi Perusahaan (Lembaga Keuangan Syariah) 

Dapat digunakan oleh lembaga perbankan dalam pengambilan strategi 

kebijakan yang tepat dalam kaitannya dengan masalah penerapan Coorporate 

Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan 

Coorporate Image (Citra Perusahaan). 

 



 

 

3. Bagi Nasabah dan Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan 

memberikan masukan serta informasi tentang Coorporate Social 

Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan 

Coorporate Image (Citra Perusahaan) yang telah diimplementasikan di 

Lembaga Keuangan Syariah atau Perbankan Syariah, khususnya bagi nasabah 

dan umumnya bagi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Terdahulu 

 Topik yang hampir sama juga pernah diteliti oleh Syarifa Rahmi dengan 

judul Pengaruh Implementasi Coorporate Social Responsibility dan Citra 

Perbankan terhadap Loyalitas Nasabah dengan Sikap Nasabah Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Kasus Nasabah Penerima Program CSR Bank Nagari Syariah 

Cabang Padang). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Coorporate Social 

Responsbility (CSR) dan Citra Perbankan berpengaruh signifikan terhadap sikap 

nasabah Coorporate Social Responsbility (CSR), Citra Perbankan dan sikap 

nasabah berpengaruh signifikan terhadap Loyalias Nasabah. 

Kemudian penelitian Shofatun Niswah (2017) dengan judul Pengaruh 

Islamic Banking Service Quality, Citra Merek dan Kepercayaan terhadap 

Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Produk Tabungan Bank 

Syariah Mandiri Daerah Jakarta dan Banten). Hasilnya menyatakan bahwa 

secara simultan Islamic Banking Service Quality, Citra Merek dan Kepercayaan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Penelitian Imron Rosyadi (2016) dengan judul Analisis Kualitas 

Pelayanan, Kepuasan Nasabah, Kepercayaan, Citra Perusahaan terhadap 

Loyalitas Nasabah (Studi pada Bank BNI Syariah Pekalongan). Hasilnya 

menyatakan kualitas pelayanan, kepuasan nasabah, kepercayaan, citra perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah, kualitas pelayanan, 

kepuasan nasabah, kepercayaan, citra perusahaan dan semakin tinggi loyalitas 

nasabah BNI Syariah Pekalongan. Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk 

meningkatkan loyalitas nasabah, maka kualitas layanan harus ditingkatkan 

dengan cara meningkatkan indikator-indikator: tangibel, reliability, 

responsiveness, asurance dan emphaty. Selain itu organisasi perlu meningkatkan 

kepercayaan nasabah dengan pendekatan karakteristik personality masing-masing 

individu nasabah. 

 



 

 

Tabel A. 1 

Daftar Kajian (Penelitian) Terdahulu 

Variabel Coorporate Social Responsbility (CSR) 

No 
Nama 

Peneliti 

PT - 

Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Syarifa 

Rahmi 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

2017 

 

Pengaruh 

Implementasi 

Coorporate Social 

Responsibility dan 

Citra Perbankan 

terhadap Loyalitas 

Nasabah dengan 

Sikap Nasabah 

Sebagai Variabel 

Intervening (Studi 

Kasus Nasabah 

Penerima Program 

CSR Bank Nagari 

Syariah Padang) 

 

 Coorporate Social 

Responsbility CSR dan 

Citra Perbankan 

berpengaruh signifikan 

terhadap sikap 

nasabah. 

 Coorporate Social 

Responsbility CSR, 

Citra Perbankan dan 

sikap nasabah 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas 

Nasabah. 

 

2 Septian 

Diyah 

Nursanti 

Institut 

Agama 

Islam 

Negeri 

(IAIN)  

Salatiga 

2016 

Pengaruh 

Implementasi 

Coorporate Social 

Responsibility dan 

Citra Perbankan 

terhadap Loyalitas 

Nasabah 

(Studi Kasus PT. 

Bank Rakyat 

Indonesia Syariah 

Kantor Cabang 

Pembantu Ungaran) 

 Hasil penelitian 

menunjukkan 

Coorporate Social 

Responsibility 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Loyalitas Nasabah. 

Citra Perbankan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Loyalitas Nasabah.  

 Serta Coorporate 

Social Responsibility 

dan Citra Perbankan 

secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Loyalitas Nasabah. 

 

3 Rosilah 

Mawadati 

UIN Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

2015 

Pengaruh 

Implementasi 

Coorporate Social 

Responsibility (CSR) 

terhadap Loyalitas 

 Implementasi 

Coorporate Social 

Responsibility (CSR) 

mempunyai pengaruh 

yang positif dan 



 

 

No 
Nama 

Peneliti 

PT - 

Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Nasabah (Studi pada 

Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang 

Banjarnegara Jawa 

Tengah) 

signifikan terhadap 

loyalitas nasabah di 

Bank Syariah Mandiri 

Cabang Banjarnegara. 

 Hasil menunjukkan 

bahwa tingkat loyalitas 

nasabah Bank Syariah 

Mandiri Cabang 

Banjarnegara 10% 

dipengaruhi oleh 

implementasi 

Coorporate Social 

Responsibility (CSR), 

adapun sisanya 90% 

dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

 

4 Mohammad 

Arief 

Rahmadhani 

UIN 

Sultan 

Syarif 

Kasim 

Riau 

Pekanbaru 

2015 

Pengaruh Penerapan 

Program Coorporate 

Social Responsibility 

(CSR) terhadap 

Loyalitas Nasabah 

pada Bank Muamalat 

Cabang Pekanbaru 

Ditinjau Menurut 

Ekonomi Islam 

 Terdapat hubungan 

yang kuat antara 

program Coorporate 

Social Responsibility 

(CSR) terhadap 

loyalitas. 

 Hasil penelitian 

menunjukkan 

Coorporate Social 

Responsibility (CSR) 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

nasabah. 

 

5 Anggun 

Triana 

Purwanti 

Dewi 

UIN Sunan  

Kalijaga 

Yogyakarta 

2016 

Pengaruh Penerapan  

Coorporate Social 

Responsbility (CSR) 

terhadap Citra 

Perusahaan BNI 

Syariah Cabang 

Yogyakarta 

 

 Hasilnya bahwa 

variabel Community 

Support, Diversity, 

Environment, dan 

Product bahwa secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

citra perusahaan dan 

berpengaruh positif 

signifikan secara 

parsial terhadap citra 

perusahaan. 

 



 

 

No 
Nama 

Peneliti 

PT - 

Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

6 Ichwan 

Sidik 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

2016 

 

Pengaruh Zakat dan 

Islamic Coorporate 

Social Responbility 

(ICSR) terhadap 

Reputasi dan Kinerja 

Perusahaan 

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

zakat berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap reputasi 

perusahaan. 

 ICSR berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

 ICSR tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

 Hasil tersebut 

mengindikasikan 

pentingnya zakat dan 

ICSR bagi reputasi dan 

kinerja bank syariah. 

 

7 Fetria Eka 

Yudiana 

dan 

Joko 

Setyono 

 

INFERENSI, 

Jurnal 

Penelitian 

Sosial 

Keagamaan 

Vol. 10, 

No.1, Juni 

2016 

IAIN 

Salatiga, 

dan 

UIN 

Sunan 

Kalijaga 

 

2016 

Analisis Coorporate 

Social Responsibility, 

Loyalitas Nasabah, 

Coorporate Image dan 

Kepuasan Nasabah 

pada Perbankan 

Syariah 

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

CSR berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Coorporate 

image, CSR 

berpengaruh positifdan 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

 Coorporate Image 

berpengaruh positifdan 

signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 

 Kepuasan nasabah 

berpengaruh positifdan 

signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 

 CSR berpengaruh 

positif namun belum 

signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 

 

 

 



 

 

Tabel A. 2 

Daftar Kajian (Penelitian) Terdahulu 

Variabel Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

No 
Nama 

Peneliti 

PT - 

Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Shofatun 

Niswah 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

2017 

Pengaruh Islamic 

Banking Service 

Quality, Citra Merek 

dan Kepercayaan 

terhadap Loyalitas 

Nasabah di Bank 

Syariah Mandiri 

(Studi Kasus Produk 

Tabungan Bank 

Syariah Mandiri 

Daerah Jakarta) 

 

Secara simultan Islamic 

Banking Service Quality, 

Citra Merek dan 

Kepercayaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas 

Nasabah. 

2 Mohammad 

Toha 

UIN 

Sunan 

Ampel 

Surabaya 

2017 

Pengaruh Islamic 

Banking Service 

Quality, 

Pengalaman, dan 

Reputasi Perusahaan 

terhadap 

Kepercayaan dan 

Loyalitas Nasabah di 

Bank Muamalat 

Tulungagung 

 Islamic Banking 

Service Quality, 

Pengalaman, dan 

Reputasi Perusahaan 

mempunyai 

kontribusi positif 

terhadap kepercayaan 

sebesar 16,4% dan 

83,6% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

 Loyalitas dipengaruhi 

secara positif oleh 

Islamic Banking 

Service Quality, 

Pengalaman, dan 

Reputasi Perusahaan 

sebesar0,732. 

 Kontribusi Islamic 

Banking Service 

Quality, Pengalaman, 

dan Reputasi 

Perusahaan sebesar 

73,2% adapun 

sisanya 26,8% oleh 

faktor lain. 

 

 



 

 

No 
Nama 

Peneliti 

PT - 

Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

3 Fahmi 

Jamiul 

Ulum 

Universitas 

Islam 

Bandung 

2015 

Pengaruh Islamic 

Banking Service 

Quality (IB-SQ) 

terhadap Loyalitas 

Nasabah di Bank 

BRISyariah KCP 

Bandung Cimahi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pelaksanaan Islamic 

Banking Service Quality 

(IB-SQ) yang terdiri dari 

Syariah Issues, 

Realiblity, Bank 

Customer Relationship, 

Tangibles dan Rate and 

Chargers  mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

nasabah di BRISyariah 

KCP Bandung Cimahi. 

 

4 Mukaddam UIN Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

2014 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Loyalitas Nasabah 

(Studi di Bank 

Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) 

Bangun Drajat 

Warga (BDW) 

Yogyakarta 

Hasil uji hipotesis dari 

kedua pengujian, yaitu 

koefisien determinasi 

dan regresi linier 

sederhana menghasilkan 

terdapat pengaruh secara 

positif dan signifikan (Ha 

diterima dan Ho ditolak), 

dengan besarnya 

pengaruh yang diberikan 

sebesar 24,8%. 

 

5 Ahmad 

Riantoro 

Universitas 

Muhammadi

yah 

Surakarta 

2016 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Bank BRI Cabang 

Sukoharjo 

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan 

yang terdiri dari empati 

dan bukti fisik secara 

parsial berpengaruh 

terhadap loyalitas 

nasabah, sedangkan 

kehandalan, jaminan 

dan daya tanggap tidak 

berpengaruh secara 

parsial. 

 Kualitas pelayanan 

secara bersama-sama 

sangat berpengaruh 

terhadap loyalitas 

nasabah. 



 

 

No 
Nama 

Peneliti 

PT - 

Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

6 Heldalina 

 

Jurnal 

Intekna, 

Vol. 16, 

No. 1, Mei 

2016: 1-

100 

Politeknik 

Negeri 

Banjarmasin 

2016 

Analisis Pengaruh 

Service 

Qualityterhadap 

Customer 

Satisfaction Bank 

Syariah (Studi pada 

PT Bank Muamalat 

Indonesia dan PT 

Bank Syariah 

Mandiri di Kota 

Banjarmasin) 

  Variabel Service 

Quality, yaitu 

Corporal Efficiency, 

Core Banking, 

Convenience, 

Confidence, 

Compliance dan Cost-

Benefit Ratio 

berpengaruh 

signifikan secara 

simultan terhadap 

Customer 

Satisfaction.  

 Secara parsial hanya 

4 variabel yang 

berpengaruh secara 

signifikan, yaitu 

Convenience, 

Confidence, 

Compliance dan Cost-

Benefit, sedangkan 

variabel Corporal 

Efficiency, Core 

Banking tidak 

berpengaruh 

signifikan.  

 

 

7 Luthfy 

Purnanta 

Anzie dan 

Zainul 

Arifin 

Universitas 

Brawijaya 

Malang 

2015 

Pengaruh Kualitas 

Layanan terhadap 

Citra Perusahaan, 

Kepuasan dan 

Loyalitas Pelanggan 

(Studi pada Nasabah 

Pengguna Produk 

Tabungan BCA di 

Wilayah 

Rungkut Mapan, 

Surabaya) 

 

Hasil dari penelitian 

adalah dari enam 

hipotesis, terdapat satu 

hipotesis yang ditolak, 

yaitu kualitas layanan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel A. 3 

Daftar Kajian (Penelitian) Terdahulu 

Variabel Coorporate Image  (Citra Perbankan) 

No 
Nama 

Peneliti 

PT - 

Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Imron 

Rosyadi 

UMS  

Universitas 

Muhamma

diyah 

Surakarta 

(2016) 

Analisis Kualitas 

Pelayanan, 

Kepuasan 

Nasabah, 

Kepercayaan, 

Citra Perusahaan 

terhadap 

Loyalitas 

Nasabah (Studi 

pada Bank BNI 

Syariah 

Pekalongan) 

Hasilnya menyatakan bahwa  

kualitas pelayanan, kepuasan 

nasabah, kepercayaan, citra 

perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. 

Kualitas pelayanan, 

kepuasan nasabah, 

kepercayaan, citra 

perusahaan dan semakin 

tinggi loyalitas nasabah BNI 

Syariah Pekalongan. 

2 Rovhan 

Jamaan 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

2016 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan 

Citra Perusahaan 

terhadap 

Kepercayaan 

Nasabah Serta 

Dampaknya 

terhadap Loyalitas 

Nasabah (Studi 

Kasus Bank 

Syariah Mandiri) 

 

Kualitas pelayanan dan citra 

perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepercayaan nasabah sebesar 

49,6%. Kualitas pelayanan 

memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepercayaan nasabah sebesar 

13,35%, dan citra 

perusahaan memberikan 

pengaruh secara signifikan 

terhadap kepercayaan 

nasabah  sebesar 36,28%. 

Pengaruh total dari variabel 

kualitas pelayanan, citra 

perusahaan dan kepercayaan 

nasabah terhadap loyalitas 

nasabah berpengaruh 40%. 

3 Fetria 

Eka 

Yudiana  

dan 

Joko 

Setyono  

IAIN 

Salatiga  

dan 

UIN Sunan 

Kalijaga  

Analisis 

Coorporate Social 

Responsibility, 

Loyalitas 

Nasabah, 

Coorporate Image 

dan Kepuasan 

Nasabah pada 

Perbankan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CSR 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Coorporate Image, CSR 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan 

nasabah, Coorporate Image 

berpengaruh positif dan 



 

 

No 
Nama 

Peneliti 

PT - 

Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Syariah 

 

signifikan terhadap loyalitas 

nasabah, kepuasan nasabah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas 

nasabah, CSR berpengaruh 

positif namun belum 

signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. 

4 Leni 

Nurjannah 

UIN Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

2016 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Citra 

Perusahaan, dan 

Kepercayaan 

terhadap 

Kepuasan 

Nasabah Produk 

Mudharabah 

(Studi pada Bank 

BPD DIY Syariah 

Yogyakarta 

Hasil uji simultan 

menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan, citra perusahaan 

dan kepercayaan secara 

simultan berpengaruh positif  

dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah  pengguna 

produk mudharabah bank 

BPD DIY Yogyakarta. 

4 Putri 

Fauzia 

Rizky 

Fakultas 

Ekonomi 

UNISSULA 

2017 

 

 

Studi Kualitas 

Pelayanan dan 

Citra Perusahaan 

terhadap Loyalitas 

Nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan hasil tersebut 

sebagai berikut: 

Kualitas Pelayanan 

mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap Loyalitas Nasabah;  

Citra Perusahaan mempunyai 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Loyalitas 

Nasabah. 

Sumbangan penelitian ini terhadap penelitian tersebut adalah bahwa 

penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan 

dengan cara mengkombinasikan atau menggabungkan beberapa variabel-variabel 

yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Diharapkan penelitian ini dapat 

menghasilkan sesuatu hal yang baru misalnya variabel-variabel atau indikator-

indikator baru yang berpengaruh terhadap Coorporate Social Responsbility 

(CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan Coorporate Image (Citra 

Perusahaan) yang dapat digunakan sebagai rujukan referensi untuk penelitian 

yang akan datang. 



 

 

B. Landasan Teori 

1. Coorporate Social Responsbility (CSR) 

a. Coorporate Social Responsbility (CSR); Pandangan Barat dan 

Implementasinya di Indonesia 

Hakikatnya, kepedulian terhadap lingkungan usaha merupakan 

bagian integral dalam proses produksi. Konsep tanggung jawab sosial 

perusahaan mengemuka sejak tahun 1900-an yang berawal dari konsep 

kekayaan di Amerika Serikat (USA). Pada waktu itu, Andrew Carnegie, 

pendiri perusahaan US Steel, pada 1889 menerbitkan buku berjudul The 

Gospel of Wealth mengemukakan pemikiran klasik mengenai tanggung 

jawab sosial perusahaan. Pemikiran Carniage didasarkan pada dua prinsip 

pokok, yaitu prinsip amal dan prinsip pengurusan harta orang lain. 

Keduanya bersifat paternalistik, mereka memandang pemilik bisnis 

memiliki peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya.
56

 

Dalam konteks global, istilah Coorporate Social Responsbility 

(CSR) mulai digunakan tahun 1970-an dan semakin populer setelah 

kehadiran buku Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21 

Century Business (1998), karya John Elkington. Tiga komponen penting 

sustainable development, yakni economic growth, environmental 

protection, dan social equity yang digagas The World Commission on 

Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report, 

dikemas oleh Elkington menjadi 3P, yaitu profit, planet, dan people. 

Perusahaan yang baik tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi saja 

(profit), tetapi juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan (planet), dan kesejahteraan masyarakat (people).
57

 Beberapa 

perusahaan nasional dan internasional mendukung pelaksanaan tanggung 
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jawab sosial perusahaan dengan menjadikan CSR sebagai voluntary 

disclosure, bukan menjadikannya laporan yang diproritaskan.
58

 

Di Indonesia sendiri, Coorporate Social Responsbility (CSR) atau 

sering disebut tanggung jawab sosial merupakan wacana yang makin 

umum dalam dunia bisnis di Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh 

semakin mengglobalnya trend mengenai praktik CSR dalam bisnis. 

Coorporate Social Responsbility (CSR) merupakan wujud kepedulian 

sebuah perusahaan terhadap lingkungannya.  

Program ini merupakan sebuah kewajiban perusahaan yang 

tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Coorporate Social Responsbility (CSR) merupakan salah satu 

kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-

undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru tahun 2007.
59

 Undang-

undang ini disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
60

 

Undang-undang tersebut berlaku bagi perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam. Sebagai lembaga yang kegiatan operasionalnya tidak 

berhubungan langsung dengan sumber daya alam, pada kenyataannya 

banyak perbankan yang telah melakukan berbagai kegiatan CSR dan 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT). 



 

 

mengungkapkannya dalam Laporan Tahunan (Annual Report).
61

 Di 

Indonesia sendiri, menurut Mulyanita, alasan perusahaan perbankan 

melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya paradigma 

pertanggungjawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi 

manajemen kepada seluruh stakeholders. Selain itu, tantangan untuk 

menjaga citra perusahaan di mata publik menjadi poin penting yang 

mendorong perusahaan perbankan di Indonesia melakukan pelaporan 

Coorporate Social Responsbility (CSR).
62

 

Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

Pasal 15 bagian (b) menyatakan bahwa setiap penanaman modal 

berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
63

 

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas.
64

 

Undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai payung hukum 

yang kuat dalam pelaksanaan CSR di Indonesia. Karena dalam UU 

tersebut, jelas disebutkan bahwa perusahaan wajib melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya. Hal ini tentu saja mengubah paradigma awal 

yang sebelumnya berkembang di kalangan pengusaha bahwa pelaksanaan 

tanggung jawab sosial adalah semata-mata kerelaan perusahaan saja, 

karena sifat sosial dan suka relanya. Para pengusaha hanya menjalankan 

tanggung jawab sosial sebagai kepentingan publikasi demi membangun 

citra baik di masyarakat.
65
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b. Coorporate Social Responsbility (CSR) Dalam Islam 

CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, konsep CSR sudah 

ada dalam al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur’an 

surat al-Baqarah (2): 205;
66

 Q.S. al-A’rāf (7): 56;
67

 dan Q.S. al-Baqarah 

(2): 177.
68

 Ayat-ayat tersebut mengajarkan bagaimana Islam sangat 

memperhatikan kelestarian alam dan melarang segala kegiatan yang 

merusak di muka bumi. Segala kegiatan yang kita jalankan, harus 

menjamin kelestarian alam. Dalam al-Qur’an juga banyak memerintahkan 

untuk menafkahkan sebagian harta yang kita peroleh untuk orang lain, 

artinya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan nilai-nilai sosial. 

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inhern dari 

ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (maqâshid al-syarî’ah) 

adalah maslahat. Bisnis adalah upaya untuk mewujudkan maslahat, bukan 

sekedar mencari keuntungan. Naqvy menyebutkan, kegiatan ekonomi dan 

bisnis dalam Islam dilandasi oleh aksioma tauhid, keseimbangan, dan 

pertanggungjawaban. Aksioma ini harus diimplementasikan dalam 

seluruh aspek kegiatan ekonomi dan bisnis. Aksioma kesimbangan dan 

pertanggungjawaban misalnya akan membawa implikasi pada 

keseimbangan dan pertanggung-jawaban antara jiwa dan raga, antara 

                                                             
فََضبدَ   66 ُ ََل ٌُِحتُّ ٱنأ ٱَّللَّ ًَ َمَۚ  ٱننَّضأ ًَ َث  َحسأ ِهَك ٱنأ ٌُيأ ًَ ِضدَ فٍَِيب  ِض ِنٍُفأ َزأ نَّٰى َصعَٰى فًِ ٱۡلأ ٌَ إِذَا تَ ًَ

 “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan 

padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai 

kebinasaan.” 
67
ً ٍَ ِضنٍِ حأ ًُ نَٲنأ ًِّ ِ قَِسٌٞج َت ٱَّللَّ ًَ ٌَّ َزحأ عًبَۚ إِ ًَ َط ًَ ٗفب ٌأ ُعٌهُ َخ ٱدأ ًَ ِحَيب 

هَٰ دَ إِصأ ِض ثَعأ َزأ ِضدًُاْ فًِ ٱۡلأ ََل تُفأ َۧ
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan 

berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 
68

ِت  ِكتَٰ ٱنأ ًَ ئَِكِخ 
ٓ هَٰ ًَ
ٱنأ ًَ ِٓخِس  ِو ٱۡلأ ٌأ ٍَ ٱنأ ًَ  ِ ٍَ ثِٲَّللَّ ٍأ َءاَي جِسَّ َي

ٍَّ ٱنأ ِك نَٰ ًَ ِسِة  غأ ًَ
ٱنأ ًَ ِسِق  شأ ًَ

ُجٌَىُكىأ قِجََم ٱنأ ًُ اْ  نٌُّ ٌَ جِسَّ أٌَ تُ
َش ٱنأ ٍأ ۞ نَّ

 ِ ًّ ٱننَّجِ ًَ َح ٌٰ هَ أَقَبَو ٱنصَّ ًَ قَبِة  فًِ ٱنّسِ ًَ  ٍَ ٱنضَّبٓئِِهٍ ًَ ٍَ ٱنضَّجٍِِم  ٱثأ ًَ  ٍَ ِكٍ َضٰ ًَ
ٱنأ ًَ ٰى  ًَ

َٰ ٍَت ٱنأ ًَ ثَٰى  قُسأ
ي ٱنأ ًِ بَل َعهَٰى ُحجِّوِۦ ذَ ًَ

َءاتَى ٱنأ ًَ  ٌَ  ۧ

ئَِك 
ٓ نَٰ ًْ ُ أ ًَ  

ٍَ َصدَقٌُاْْۖ ئَِك ٱنَِّرٌ
ٓ نَٰ ًْ ُ ِسِۗ أ

جَأأ ٍَ ٱنأ ِحٍ ًَ آِء  سَّ ٱنضَّ ًَ َصبِٓء 
جَأأ ٍَ فًِ ٱنأ جِِسٌ ٱنصَّٰ ًَ  

َيدًُاْْۖ ِدِىىأ إِذَا َعٰ ٌَ ثِعَيأ ٌفٌُ ًُ
ٱنأ ًَ حَ  ٌٰ َك َءاتَى ٱنزَّ ًَ

 ٌَ تَّقٌُ ًُ ُىُى ٱنأ
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi 

sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-

kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-

minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-

orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan 

mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” 



 

 

person dan keluarga, antara individu dan sosial, antara suatu masyarakat 

dan masyarakat lainnya.
69

 

c. Implementasi Coorporate Social Responsbility (CSR) di PT Bank 

BRISyariah 

PT Bank BRISyariah yang berdiri tanggal 17 November 2008 

merupakan salah satu bank umum syariah di Indonesia yang menerapkan 

kegiatan perbankkannya berdasarkan prinsip syariah Islam. BRISyariah 

memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dan umat Islam melalui 

CSR program BRISyariah dan zakat nasabah BRISyariah serta Zakat 

Keuntungan Perusahaan. Penyaluran zakat tersebut bekerja sama dengan 

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).
70

 

Program CSR bagi BRISyariah merupakan investasi bagi 

perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability). 

Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung 

terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable). Pada dasarnya 

CSR BRISyariah merupakan bentuk kontribusi perusahaan untuk 

keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik secara sosial, 

ekonomi dan lingkungan masyarakat.
71

 

Menurut info-banknews, dalam rangka membangun dan 

meningkatkan Citra Perusahaan dengan melakukan kegiatan CSR, 

BRISyariah ingin agar masyarakat dapat lebih mengenal BRISyariah 

sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi 

masyarakat. Dalam melaksanakan program CSR pada tahun 2016, 

sumber dana CSR BRISyariah berasal dari: 

1) Dana Kebajikan/Qardul Hasan sebesar Rp. 950.584.019,- dan 

direalisasikan sebesar 783.416.003,- 
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2) Zakat Perusahaan Sebesar Rp. 3.065.932.491,- dan direalisasikan 

sebesar Rp.-, dalam penyalurannya bekerjasama dengan YBM BRI 

sebesar Rp. 583.672.500,- dan BAZNAZ sebesar Rp. 452.850.000,- 

Sepanjang tahun 2016 BRISyariah telah menyalurkan CSR 

sebesar Rp. 1.819.928.503,- dengan rincian penyaluran melalui 

program: 

a) Faedah Pendidikan; 

b) Faedah Kesehatan; 

c) Faedah Sosial; 

d) Faedah Peribadahan; dan 

e) Faedah Lingkungan Hidup. 

d. Tahap-Tahap Penerapan Coorporate Social Responsbility (CSR) 

Menurut Wibisono (2007), terdapat beberapa tahapan dalam 

menerapkan Coorporate Social Responsbility (CSR) sebagai berikut:
72

 

1) Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini ada tiga langkah utama yaitu : 

a) Awareness Building merupakan langkah awal untuk membangun 

kesadaran mengenai pentingnya Coorporate Social Responsbility 

dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan melalui 

seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain. 

b) Coorporate Social Responsbility Assessement merupakan upaya 

untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-

aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-

langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang 

kondusif bagi penerapan Coorporate Social Responsbility secara 

efektif. 

c) Coorporate Social Responsibility Manual Building, Langkah 

selanjutnya yaitu hasil assessement merupakan dasar untuk 
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penyusunan manual atau pedoman implementasi Coorporate 

Social Responsibility (CSR). Upaya yang mesti dilakukan antara 

lain bencmarking, menggali dari referensi atau bagi perusahaan 

yang ingin langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan 

dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar 

perusahaan. 

2) Tahap Implementasi  

Tahap implementasi ini terdiri dari tiga langkah utama yaitu 

sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan 

untuk memperkenalkan pada komponen perusahaan mengenai 

berbagai aspek yang terkait dengan implementasi Coorporate 

Social Responsibility khususnya mengenai pedoman penerapan 

Coorporate Social Responsibility. Pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman 

Coorporate Social Responsibility (CSR) yang ada, berdasar 

roadmap yang telah disusun. Sedangkan internalisasi adalah tahap 

jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk 

memperkenalkan Coorporate Social Responsibility di dalam 

seluruh proses bisnis perusahaan. Dengan semikian dapat 

dinyatakan bahwa penerapan Coorporate Social Responsibility 

bukan hanya sekedar kosmetik, namun telah menjadi strategi 

perusahaan. 

3) Tahap Evaluasi  

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara 

konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana 

efektifitas penerapan Coorporate Social Responsibility (CSR). 

4) Pelaporan 

Pelaporan dilakukan dalam rangka membangun sistem 

informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan 

maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan 

mengenai perusahaan. 



 

 

e. Indikator Implementasi Coorporate Social Responsibility (CSR) 

Wibisono (2007) dalam penelitian Fetria Eka dan Joko Setyono, 

membedah konsep triple bottom line yang istilah tersebut telah 

dipopulerkan oleh oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya 

“Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twientieth Century 

Business”. Konsep triple bottom line tersebut di antaranya adalah sebagai 

berikut:
73

 

1) Profit (Keuntungan)  

Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan 

yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit 

antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan 

efisiensi biaya, sehingga perusahaan dapat memberikan nilai tambah 

semaksimal mungkin. 

2) People (Masyarakat)  

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu 

stakehoders penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat 

sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan 

perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu 

berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya 

kepada masyarakat. Perusahaan sudah semestinya mengelola lebih 

santun dan arif community relantionship-nya, dalam hal ini bentuk 

tanggung jawab sosial perusahan bersifat syarat perlu (necessary 

condition), yang didasarkan atas pilihan sendiri, bukan karena 

“dipaksa” oleh aturan atau “tekanan” masyarakat dan datang dari niat 

baik yang tulus, dalam konteks ini ada “nuansa kenabian”, nuansa 

berempati dan berbagi dengan masyarakat. Perusahaan perlu 
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memandang bahwa CSR adalah investasi masa depan, artinya CSR 

bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (cost centre), melainkan sentra 

laba (profit centre) di masa mendatang, karena melalui hubungan 

yang harmonis dan citra yang baik, timbal baliknya masyarakat juga 

akan ikut menjaga eksistensi perusahaan. 

3) Planet (Lingkungan)  

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait degan seluruh bidang 

kehidupan umat manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan 

adalah hubungan sebab akibat, di mana jika manusia merawat 

lingkungan, maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada 

manusia, sebaliknya jika merusaknya, maka akan menerima 

akibatnya. Sebagian besar manusia kurang peduli dengan lingkungan 

sekitar, hal ini antara lain disebabkan karena tidak ada keuntungan 

langsung di dalamnya, padahal dengan melestarikan lingkungan, 

mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari 

sisi kesehatan, kenyamanan, di samping ketersediaan sumber daya 

yang lebih terjamin kelangsungannya. 

Crowther David dalam Hadi (2011), mengurai prinsip-prinsip 

tanggung jawab sosial menjadi tiga, yaitu:  

a) Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan 

melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan 

keberlanjutan sumber daya di masa depan. 

b) Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan 

bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan.  

c) Transparency, prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi 

bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut 

dampak bagi pihak eksternal. 

Global Reporting Intiative (GRI), merupakan panduan 

pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 



 

 

mengemukakan indikator Coorporate Social Responsibility (CSR) 

dalam Yuliana (2008) sebagai berikut:
74

 

a. Indikator kinerja ekonomi  

Menggambarkan bahwa suatu perusahaan haruslah memajukan 

dan berdampak baik pada perekonomian masyarakat sekitar 

perusahaan tersebut.  

b. Indikator kinerja lingkungan   

Menggambarkan adanya pengendalian polusi, pencegahan atau 

perbaikan kerusakan lingkungan, konservasi sumber alam, 

menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan 

pengolahan limbah, mempelajari dampak lingkungan. 

c. Indikator kinerja tenaga kerja  

Menggambarkan pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu 

di tempat kerja dan mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga 

kerja.  

d. Indikator kinerja hak asasi manusia   

Menggambarkan minimalisasi polusi, iritasi atau resiko dalam 

lingkungan kerja, mentaati standar kesehatan dan keselamatan 

kerja dan menetapkan suatu komite keselamatan kerja.  

e. Indikator kinerja sosial   

Dapat berupa sumbangan tunai, pelayanan untuk mendukung 

aktivitas masyarakat, dan pendidikan.  

f. Indikator kinerja produk  

Memiliki kriteria pengungkapan informasi pengembangan 

produk perusahaan. 
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2. Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

Sesuai dengan prinsipnya, perbankan syariah diciptakan untuk 

memberikan produk-produk unggul yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, 

meskipun produk-produk tersebut unggul secara syariah, masih banyak orang 

yang meragukan keprofesionalan pelayanannya. Unggul di dalam produk 

masih belum mencukupi untuk mempertahankan pelanggan. Di dalam 

masyarakat yang semakin kritis seperti sekarang, selain produk, pelayanan 

yang diberikan juga mempengaruhi keberlangsungan perusahaan.  

Dalam industri jasa, seperti perbankan, pelayanan memiliki peran yang 

cukup vital dalam mempertahankan loyalitas nasabah.
75

 Pelanggan yang puas 

terhadap pelayanan perusahaan akan berdampak positif terhadap perusahaan, 

bahkan hal tersebut menjadi indikator untuk menilai keberhasilan suatu 

perusahaan.
76

 Kualitas pelayanan yang unggul akan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Konsekuensi dari kepuasan pelanggan yang tinggi adalah akan 

memberi keuntungan yang tinggi bagi perusahaan. Salah satu keuntungannya 

adalah akan meningkatkan loyalitas pelanggan (nasabah) yang hal ini nantinya 

akan mempengaruhi keuntungan perusahaan.
77

 

a. PengertianService Quality (Kualitas Pelayanan) 

Service (pelayanan), secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) mengandung arti “usaha melayani kebutuhan orang 

lain”.
78

 Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada 

konsumen atau nasabah yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan 

tidak dapat dimiliki.
79

 Sedangkan Quality (kualitas) menurut American 

Society dalam Kotler dan Kellerr pengertian kualitas adalah “Quality is the 

totality of features and a characteristics of a product or service that bear 

                                                             
 

75
 Septin Puji Astuti, Wiwik Wilasari dan Datien Eriska Utami, “Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan di Bank Syariah; Penelitian dengan Fuzzy Servqual dan Dimensi CARTER” Jurnal 

Manajemen Bisnis, Vol. 2 No. 47-58 (Surakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 

2009), 49. 

 
76

 Zillur Rahman, “Developing Customer Oriented Service: a Case Study”, Managing 

Service Quality”, Emeral Insight, Vol. 14, No. 5 (pp. 2004), 426-435. 

 
77

 Astuti, Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bank Syariah, 48. 
78

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online. 

 
79

 Ikatan Banker Indonesia, Mengelola Kualitas Layanan Perbankan (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2014),75. 



 

 

on its ability to satisfy stated or implied needs.” Kualitas merupakan 

keseluruhan sifat-sifat dan karakter-karakter suatu produk atau jasa 

berdasarkan kemampuannya untuk menyatakan kepuasan atau kebutuhan 

secara tidak langsung.
80

 

Menurut Tjiptono dan Chandra kualitas pelayanan dapat diartikan 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen.
81

 Jadi 

sederhananya Service Quality (kualitas pelayanan) merupakan kualitas jasa 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan baik itu nasabah maupun 

konsumen. Menurut Freddy tidak ada gunanya produk berkualitas kalau 

tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik.
82

 

Dalam industri jasa seperti perbankan, pelayanan memiliki peran 

yang cukup vital dalam mempertahankan loyalitas nasabah.
83

 Pelanggan 

yang puas akan pelayanan perusahaan akan berdampak positif terhadap 

perusahaan, bahkan hal tersebut menjadi indikator untuk menilai 

keberhasilan suatu perusahaan.
84

 Kualitas pelayanan yang unggul akan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Konsekuensi dari kepuasan 

pelanggan yang tinggi adalah akan memberi keuntungan yang tinggi bagi 

perusahaan. Salah satu keuntungannya adalah akan meningkatkan loyalitas 

pelanggan (nasabah) yang hal ini nantinya akan mempengaruhi 

keuntungan perusahaan.
85

 Oleh sebab itu, perbankan yang merupakan 

salah satu perusahaan jasa keuangan, sangat perlu untuk meningkatkan 

kualitas pelayanannya. Dengan meningkatkan kualitas tentu saja akan 

memberi keuntungan pada bank syariah itu sendiri. Di antaranya adalah 

                                                             
 

80
 Phillip Kotler dan Keller, Marketing Manajemen (Global Edition: Pearson, 2015), 153. 

 
81

 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Service Quality and Satisfaction (Yogyakarta: 

Andi OffSet, 2005), 46. 

 
82

 Freddy Rangkuti, Customer Service Satisfaction & Call Centre Berdasarkan ISO 9001 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 8. 

 
83

 Septin Puji Astuti, Wiwik Wilasari dan Datien Eriska Utami, “Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan di Bank Syariah; Penelitian dengan Fuzzy Servqual dan Dimensi CARTER” Jurnal 

Manajemen Bisnis, Vol. 2 No. 47-58 (Surakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 

2009), 49. 

 
84

 Zillur Rahman, Developing Customer Oriented Service,  426-435. 

 
85

 Astuti,  Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bank Syariah, 48. 



 

 

akan meningkatkan profitabilitas, kepuasan nasabah, loyalitas nasabah, 

dan kinerja bank.
86

 

b. Pengertian Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

Othman dan Owen mengungkapkan beberapa alasan untuk 

menyatakan bahwa Islamic Banks atau Bank Syariah perlu mengadopsi 

konsep SQ (Service Quality), di antaranya: 

1) Produk dan jasa yang diberikan oleh Islamic Banks diharapkan 

memiliki kualitas yang baik bagi nasabah karena konsep yang dibawa 

adalah sesuai dengan ajaran Islam. 

2) Mengadopsi konsep kualitas pelayanan menjadi sangat penting bagi 

Islamic Banks karena terdapat hubungan dengan biaya, keuntungan, 

kepuasan nasabah, perpindahan nasabah dan word of mouth yang 

positif. 

3) Pengukuran dan evaluasi terhadap kualitas layanan pada Islamic 

Banks menjadi sangat penting karena dinamika perkembangan 

lingkungan perbankan begitu cepat. Perbankan akan terintegrasi 

secara global di mana terdapat persaingan yang begitu tinggi sehingga 

perbankan khususnya Islamic Banks mengetahui apa, kapan, di mana, 

dan bagaimana mereka akan memberikan produk dan jasa yang 

diharapkan oleh nasabah. 

4) Kualitas pelayanan sebagai konsekuensi yang perlu diperhatikan oleh 

Islamic Banks memerlukan kualitas pelayanan yang berbeda dan 

mampu menunjukkan ciri khas dari sebuah Islamic Banks demi 

meningkatkan market share dan keuntungan mereka.
87

 

Dimensi tersebut dijabarkan dalam lima unsur Othman dan Owen, 

yaitu: pertama, institusi sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam. 

Kedua, institusi tidak menarik atau memberikan bunga pada produk 
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pembiayaan atau tabungan. Ketiga, ketentuan produk dan layanan yang 

Islami. Keempat, ketentuan bebas bunga pada produk pembiayaan. 

Kelima, ketentuan bagi hasil produk-produk investasi. 

c. Dimensi Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

Ada beberapa pendapat mengenai dimensi service quality (kualitas 

pelayanan), Salah satu alat ukur yang sering dipakai dalam 

mengembangkan pengukuran Service Quality yang dikembangkan oleh 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dalam Tjiptono dan Chandra, 

yaitu Keandalan (Reliability), Ketanggapan (Responsiveness), Keyakinan 

(Assurance), Empati (Empathy), dan Berwujud (Tangibles).
88

 Kemudian 

Mamunur Rashid dan Hassan (2009) dalam penelitian Heldalina 

merumuskan beberapa dimensi service quality (Kualitas Pelayanan) 

untuk bank syariah yang menurutnya paling tepat untuk mengukur 

kualitas bank syariah. Adapun dimensi service quality tersebut adalah:
89

 

1) Corporal Efficiency (Efisiensi bank)  

Efisiensi adalah kunci sukses untuk dunia perbankan modern. 

Untuk pertumbuhan masa depan yang berorientasi, stabil dan 

kompetitif, seluruh bank syariah harus mempertahankan efisiensi 

internal pada level yang cukup tinggi. Efisiensi internal bukan hanya 

diperlukan demi iklim perbankan yang sehat, tapi juga sangat 

penting untuk kepuasan konsumen yang lebih baik. Adapun 

komponen corporal efficiency terdiri dari kecepatan dan efisiensi 

dalam memberikan pelayanan di counter seperti teller/customer 

services, efisiensi dalam memenuhi permintaan nasabah, desain 

interior yang memberikan rasa nyaman, karyawan yang 

berpengalaman dalam menangani kepentingan nasabah, etika 
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kesopanan, ketepatan waktu, keahlian dalam menggunakan teknologi 

dan sebagainya. 

2) Core banking (Inti bank)  

Sudah menjadi kewajiban sebuah bank untuk menyediakan basic 

service atau pelayanan dasar seperti produk-produk bank syariah 

yang bervariasi, standar pelayanan yang sama di setiap kantor 

cabang, dan memberikan informasi dasar pada nasabah mengenai 

penawaran produk baru demi meningkatkan kesadaran. Hal itulah 

yang biasa disebut dengan core banking (inti bank). 

3) Convenience (Kenyamanan), Salah satu alasan utama seseorang 

dalam memilih bank syariah adalah untuk kenyamanan bertransaksi 

dan fasilitas pembayaran yang mumpuni. Gerrerd and Cunningham 

(1997) menemukan bahwa lokasi parkir dan fasilitas interior adalah 

isu yang penting diperhatikan dalam mempertimbangkan kepuasan 

konsumen. Selanjutnya adalah ketersediaan ATM yang mencukupi, 

kantor cabang dengan lokasi yang strategis serta sistem komunikasi 

elektronik yang luas menjadi indikator bagi variabel Convenience. 

4) Compliance (Kepatuhan pada hukum Islam) 

Islam adalah alasan utama dibalik pemilihan bank syariah. 

Keyakinan spiritual dan kesediaan untuk mematuhi aturan Islam 

mendorong orang untuk memilih layanan dari bank syariah. 

Kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam, tersedianya layanan produk 

investasi bagi hasil dan ketersediaan pelayanan jasa syariah menjadi 

poin utama dalam Compliance. 

5) Confidence (Kepercayaan), nasabah menaruh uang mereka di bank 

untuk keselamatan dan keamanan selain tujuan keuangan lainnya. 

Pihak bank tidak hanya bertanggung jawab terhadap aset dari 

investor, akan tetapi juga mengambil resiko atas kemungkinan 

kebocoran informasi rahasia para investor. Maka dari itu confidence 

menjadi variabel penting dalam mengukur service quality. 



 

 

6) Cost Benefit (biaya manfaat), karena keterbatasan sumber daya dan 

perspektif resiko, alasan penting lainnya dalam berinvestasi adalah 

return atau keuntungan yang ditawarkan pihak bank kepada nasabah. 

Selain itu, biaya administrasi yang murah juga cukup memberi 

motivasi yang kuat kepada nasabah untuk dengan mudah beralih 

kepada bank lain. Sebagaimana penelitian Ahmad dan Haron (2002) 

yang menemukan bahwa cost-benefit ratio adalah salah satu poin 

penting dalam pemilihan bank.
90

 

d. Indikator Islamic Banking Service Quality (IB-SQ); Dimensi SERV-

QUAL dan Dimensi CARTER SERV-QUAL 

SERV-QUAL dan Dimensi CARTER SERV-QUAL yang 

diusulkan Parasuraman memang telah banyak digunakan di dalam 

industri-industri jasa seperti di perbankan, asuransi, pendidikan, dan 

kesehatan.
91

 Kelebihan dari SERV-QUAL antara lain adalah bahwa 

SERV-QUAL diterima sebagai suatu standar untuk menilai dimensi-

dimensi yang berbeda dari kualitas jasa, telah dibuktikan valid dalam 

beberapa situasi jasa, telah terbukti kehandalannya, instrumennya tidak 

banyak sehingga pelanggan dan pegawai dapat mengisinya dengan cepat, 

dan memiliki prosedur analisis yang sudah standar untuk membantu 

menginterpretasikan hasil.
92
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Dimensi tersebut apabila diterapkan di bank syariah cenderung 

akan menilai hal-hal normatif. Penambahan dimensi di dalam SERV-

QUAL agar lebih sesuai dengan industri, di mana akan diukur kualitas 

layanannya, dalam hal ini sangat diperlukan (Othman and Owen, 2002) 

karena bank syariah memiliki karakteristik lain dibandingkan bank 

konvensional yaitu menerapkan prinsip syariah di dalam perbankan. Satu 

dimensi yaitu compliance, yang berarti mengukur kemampuan 

perusahaan agar sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip 

perbankan dan ekonomi Islam, telah diusulkan oleh Othman and Owen.
93

 

Dimensi tersebut dijabarkan dalam lima unsur (Othman and Owen, 

2002) yaitu: Pertama, institusi sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip 

Islam. Kedua, institusi tidak menarik atau memberikan bunga pada 

produk pembiayaan atau tabungan. Ketiga, ketentuan produk dan layanan 

yang Islami. Keempat, ketentuan bebas bunga pada produk pembiayaan. 

Kelima, ketentuan bagi hasil produk-produk investasi.
94

 

Item-item dari dimensi compliance yang diusulkan oleh (Othman 

and Owen, 2002) kemudian diintegrasikan dengan dimensi-dimensi 

SERV-QUAL yang diusulkan oleh Parasuraman untuk mengukur kualitas 

pelayanan di perbankan syariah. Dengan menggabungkan dimensi-

dimensi ini, maka kelima dimensi tersebut berubah menjadi 6 dimensi 

dengan disingkat menjadi CARTER adalah sebagai berikut:
95

 

1) Compliance; 

2) Assurance; 

3) Reliability; 

4) Tangibility; 

5) Empathy; dan 

6) Responsiveness. 
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3. Coorporate Image  (Citra Perusahaan) 

Citra atau image merupakan hal yang penting bagi suatu jasa. Konsep 

citra pertama kali diutarakan dalam penelitian Martineau yang 

menggambarkan citra sebagai bentuk pemikiran dan perasaan yang 

mempengaruhi perilaku berbelanja konsumen.
96

 Frederick dan Salter dalam 

penelitian Rizky Aji Susilo menganggap citra sebagai cerminan manfaat yang 

diperoleh konsumen dari harga, kualitas jasa dan inovasi suatu jasa. Meskipun 

demikian, belum ada konsensus tentang definisi citra. Definisi tentang citra 

yang lebih luas dikemukakan oleh Martineu yaitu cara sebuah toko 

didefinisikan dalam benak pembelanja, sebagian oleh kualitas fungsional dan 

sebagian lagi oleh pancaran cahaya atribut psikologis.
97

 

Bagi perusahaan yang memiliki citra (reputation) yang baik 

merupakan faktor yang sangat penting karena dapat memberikan berbagai 

macam manfaat perusahaan dan dengan reputasi yang baik akan mendorong 

konsumen membeli produk yang ditawarkan, menambah kemampuan 

bersaing, mendorong semangat kerja karyawan, dan meningkatkan loyalitas. 

Citra perusahaan mempunyai peran besar dalam mempengaruhi keputusan 

pembeli. Hal ini dikarenakan citra bisa digunakan untuk dasar memilih produk 

ketika konsumen belum tau betul tentang informasi produk dan merek yang 

akan dibeli. Menjaga dan mempertahankan suatu citra yang kuat sangat 

penting bagi suatu perusahaan, jika ingin menarik konsumen dan 

mempertahankan loyalitasnya.
98

 

Dalam meningkatkan dan mempertahankan loyalitas nasabah 

khususnya di lembaga perbankan tergantung dari citra perusahaan di mata 

nasabahnya. Citra perusahaan tersebut mencakup reputasi keseluruhan bank, 

kinerja yang transparan dan kesan yang baik yang muncul di benak nasabah. 
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Dengan membentuk citra yang baik, maka nasabah mempunyai kesan positif 

terhadap bank, yang pada akhirnya akan membentuk loyalitas nasabah 

terhadap bank.
99

 

f. Pengertian Coorporate Image  (Citra Perbankan)  

Citra adalah sebuah kesan dari suatu ide dan konsep yang 

mencerminkan pemikiran, emosi dan persepsi individu atas apa yang 

diketahui. Citra perusahaan merupakan pengalaman yang tertanam dalam 

benak masyarakat terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh 

perusahaan tersebut.
100

 

Menurut Kotler (2012) dalam penelitian Fetria Eka Yudiana dan 

Joko Setyono, menjelaskan bahwa: 

“Coorporate image is the consumers response to the total offering 

and is defined as a sum the belief, ideas, and impressions that a 

public has a organization”. Citra perusahaan adalah respon 

konsumen pada keseluruhan penawaran yang diberikan perusahaan 

dan didefinisikan sebagai sejumlah kepercayaan, ide-ide dan kesan 

masyarakat pada suatu organisasi.
101

 

 

Sedangkan menurut Zeithaml dan Bitner (1996) dalam penelitian 

Luthfy Purnanta Anzie dan Zainul Arifin,
102

 

“Organizational image as perception of an organization retlected in 

association held in consumer memory”.
103

 

 

Definisi citra menurut Rhenald Kasali, yaitu, “Kesan yang timbul 

karena pemahaman akan suatu kenyataan”. Menurut Buchari Alma 

didefinisikan sebagai, “Kesan yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan 

dan pengalaman seseorang tentang sesuatu.” Sutisna mengemukakan, 

“Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek yang dibentuk dengan 

memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu.” Menurut 
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Rhenald Kasali, “Citra perusahaan yang baik dimaksudkan agar 

perusahaan dapat tetap hidup dan orang-orang di dalamnya terus 

mengembangkan kreativitas bahkan memberikan manfaat yang lebih 

berarti bagi orang lain. Sehingga dengan keberadaan citra perusahaan 

yang baik penting sebagai sumber daya internal objek dalam menentukan 

hubungannya dengan perusahaan. 

Rahmasari menyatakan citra perbankan adalah respon masyarakat 

terhadap perbankan yang diwujudkan dalam ide atau keyakinan 

masyarakat terhadap produk yang ditawarkan oleh perbankan tersebut. 

Perbankan yang memiliki citra yang baik di masyarakat akan dapat 

menjalankan aktivitas bisnisnya dengan lancar dan terjamin 

kelangsungan usahanya, hal ini karena perbankan merupakan sektor yang 

tidak bisa dari masyarakat karena sebagian besar aktivitas usaha 

perbankan berasar dari himpunan dana masyarakat.
104

 Menurut Schnaars 

(1991) dalam Tjiptono (1995), pada dasarnya tujuan sebuah bisnis adalah 

menciptakan para pelanggan yang puas. Citra perusahaan merupakan 

persepsi tentang suatu perusahaan yang tertanam di benak masyarakat.
105

 

Menurut Nasution dalam penelitian Yohanes Bernadus Corporate 

image yaitu reputasi, citra umum, dan daya tarik khusus suatu 

perusahaan. Citra memiliki kesan yang buruk di mata insan pers dalam 

istilah Public Relations (PR), tetapi permintaan akan konsultan citra tetap 

tinggi. Citra adalah suatu gambaran tentang mental; ide yang dihasilkan 

oleh imajinasi atau kepribadian yang ditunjukkan kepada publik oleh 

seorang, perusahaan, organisasi dan sebagainya. Bagian dari kesan yang 

buruk mungkin terletak pada fakta bahwa citra dapat berupa konsep yang 

abstrak sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan.
106
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Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan, 

peneliti memahami bahwa citra merupakan kesan yang timbul dalam diri 

seseorang sebagai hasil dari pemahaman yang terbentuk dari 

pengetahuan dan pengalamannya dalam memandang atau menilai sebuah 

organisasi atau perusahaan. Namun, pengertian citra itu sendiri abstrak 

(intangible) dan tidak dapat diukur secara sistematis, melainkan 

wujudnya bisa dirasakan dari hasil pekerjaan, yaitu baik atau buruk, 

seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang 

khususnya datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas 

pada umumnya.  

g. Proses Terbentuknya Coorporate Image  (Citra Perusahaan)  

Citra perusahaan yang bersumber dari pengalaman memberikan 

gambaran telah terjadi keterlibatan antara konsumen dengan perusahaan. 

Keterlibatan tersebut, belum terjadi dalam citra perusahaan yang 

bersumber dari upaya komunikasi perusahaan. Proses terbentunya citra 

perusahaan menurut Hawkins diperlihatkan pada skema di bawah ini: 

 

  

  

 

 

Proses Terbentuk Citra Perusahaan 
Sumber: Hawkins Consumer Behavior: Building Market Strategy 

 

Berdasarkan skema di atas proses terbentuknya citra perusahaan 

berlangsung pada beberapa tahapan. Pertama, objek mengetahui (melihat 

atau mendengar) upaya yang dilakukan perusahaan dalam membentuk 

citra perusahaan. Kedua, memperhatikan upaya perusahaan tersebut. 

Ketiga, setelah adanya perhatian objek mencoba memahami semua yang 

ada pada upaya perusahaan. keempat, terbentuknya citra perusahaan pada 

objek yang kemudian pada tahap kelima, citra perusahaan yang terbentuk 

Exposure 

Attention Image 

Behavior 

Comprehensive 



 

 

akan menentukan perilaku objek sasaran dalam hubungannya dengan 

perusahaan. 

Hal ini diperkuat menurut (Kotler & Keller) dalam penelitian 

Rizky Aji Susilo citra adalah keyakinan, gagasan dan kesan yang dimiliki 

seseorang berkaitan dengan suatu objek tertentu. Terdapat tiga faktor 

dalam pembentukan citra yaitu:  

1) Faktor Individual: kecenderungan yang ada dalam diri individu. 

Individu tidak hanya pasif menerima pesan pemasaran, dengan aktif 

juga dapat membentuk pengertian sendiri berdasarkan kebutuhan, 

keinginan, ekspektasi dan pengalaman mereka. 

2) Faktor Stimuli: struktur dasar yang direspon oleh individu. 

Pengemasan produk, iklan atau presentasi penjualan membawa 

pengaruh yang besar pada proses mental yang ditimbulkan dari apa 

yang disampaikan. 

3) Faktor Situasi: situasi yang ada pada saat mengetahui, 

memperhatikan, memahami kegiatan, berbagai karakteristik dapat 

memenuhi interpretasi dan kemudian membentuk persepsi. Citra 

dengan sengaja perlu diciptakan agar bisa menimbulkan nilai positif. 

Hal positif yang dapat meningkatkan citra perusahaan yaitu dengan 

tercapainya keberhasilan perusahaan dan identitas perusahaan. 

Dengan demikian, citra perusahaan merupakan tolak ukur dari 

lembaga dengan harapan mampu mendorong citra perusahaan yang 

positif.
107

 

Citra akan terbentuk ketika manusia akan memproses stimuli yang 

akan ditangkap oleh indera (apersepsi) dan kemudian menafsirkannya 

(apresiasi) dengan memberi arti melalui asosiasi berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Bontis dan Booker (2009) dalam 

penelitian Fetria Eka Yudiana dan Joko Setyono, menjelaskan bahwa 

sebuah lembaga perbankan akan dianggap berhasil dalam membangun 

citra banknya apabila berhasil untuk menciptakan atau membangun suatu 
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hal yang menyenangkan dan dapat berhasil untuk menarik minat 

nasabah, baik nasabah baru maupun nasabah yang telah ada. Nasabah 

akan cenderung mendatangi atau akan menjadi bagian dari perusahaan 

(bank) tersebut apabila telah memiliki gambaran umum tentang apa yang 

akan dialami dan dirasakan dengan berdasarkan pada pengalaman-

pengalaman transaksi atau informasi sebelumya dari bank-bank pesaing 

atau menurut cerita dari nasabah lain. 

h. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Coorporate Image (Citra 

Perusahaan) 

Menurut Bellenger dan Goldstrucker faktor-faktor yang 

mempengaruhi Corporate Image terdiri dari:
108

 

1) Cleanliness (kebersihan) 

Kebersihan dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk 

berkunjung. Pengelola jasa harus mempunyai rencana yang baik 

dalam pemeliharaan kebersihan eksterior dan interior, apabila tidak 

dirawat kebersihannya akan menimbulkan penilaian yang negatif dari 

konsumen. 

2) Tata letak (lay out)  

Dapat diartikan sebagai tata letak yang harus dirancang dan dibuat 

setelah lokasi jasa dipilih. Tata letak mempengaruhi seberapa lama 

konsumen akan memakai jasa, berapa banyak posisi yang mengalami 

kontak pandang dengan konsumen, jalur mana yang dalam jasa akan 

dilalui konsumen. 

3) Atmosphere (suasana) 

Fasilitas fisik harus dapat menciptakan sebuah atmosfir atau suasana 

yang dapat memproyeksikan citra jasa yang diinginkan. Suasana akan 

melibatkan afeksi dalam bentuk status emosi dalam jasa yang 

mungkin tidak disadari sepenuhnya oleh konsumen. Suasana inilah 

yang memberikan stimuli pada seorang konsumen untuk mendekat 

maupun menghindar. 
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4) Location (lokasi) 

Lokasi merupakan faktor pengusaha menempatkan basis 

pemasarannya untuk memasukkan suatu produk. Biasanya konsumen 

tidak akan pergi terlalu jauh untuk memenuhi kebutuhannya. Mencari 

dan menentukan lokasi suatu bisnis (location) merupakan tugas yang 

penting, karena penentuan lokasi yang tepat merupakan salah satu 

kunci kesuksesan suatu usaha. Lokasi yang baik akan menciptakan 

tersedianya akses yang cepat, dapat menarik sejumlah besar 

konsumen dan cukup kuat untuk mengubah pola berbelanja dan 

pembelian konsumen. 

5) Personnel (karyawan) 

Karyawan yang sopan, ramah dan mempunyai pengetahuan yang 

cukup mengenai produk yang dijual akan menguatkan citra 

perusahaan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan. 

6) Technology (produk) 

Pengelola jasa harus memutuskan mengenai variasi, ukuran dan 

kualitas produk yang akan dijual. Mereka harus memilih produk yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

7) Pricing (penetapan harga) 

Dalam situasi strategi pemberian harga dalam pasar, terdapat banyak 

persaingan dan konsumen cenderung mencari harga yang paling 

rendah. Dalam beberapa kasus, reaksi pesaing dalam merubah harga 

menghasilkan perang harga, di mana pengecer-pengecer menurunkan 

harga di bawah harga standar dan kadang di bawah biaya produksi 

untuk menarik konsumen. 

i. Indikator Coorporate Image  (Citra Perusahaan)  

Perusahaan sebagai sumber terbentuknya citra perusahaan 

memerlukan berbagai upaya yang harus dilakukan. Informasi yang 

lengkap dari perusahaan dimaksudkan sebagai informasi yang dapat 

menjawab kebutuhan. pemahaman yang berasal dari suatu informasi 

yang tidak lengkap menghasilkan citra yang tidak sempurna. Menurut 



 

 

Shirley Harrison (2007), informasi yang lengkap mengenai citra 

perbankan meliputi empat elemen sebagai berikut:
109

 

1) Personality 

Personality adalah keseluruhan karakteristik perusahaan yang 

dipahami publik sasaran seperti perusahaan yang dapat dipercaya 

dan perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial.  

2) Reputation 

Reputation adalah hal yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini 

publik sasaran berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain 

seperti kinerja keamanan transaksi sebuah bank.  

3) Value 

Value adalah nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata 

lain budaya perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli 

terhadap pelanggan, karyawan yang cepat tanggap terhadap 

permintaan maupun keluhan pelanggan.  

4) Coorporate Identity 

Coorporate identity adalah komponen-komponen yang 

mempermudah pengenalan publik sasaran terhadap perusahaan 

seperti logo, warna dan slogan. 

j. Urgensi dan Manfaat Coorporate Image  (Citra Perusahaan) 

Terdapat tiga hal penting dalam citra, yaitu: kesan objek, proses 

terbentuknya citra, dan sumber terpercaya. Objek meliputi individu 

maupun perusahaan yang terdiri dari sekelompok orang di dalamnya. 

Citra dapat terbentuk melalui memproses informasi yang tidak menutup 

kemungkinan terjadinya citra pada objek dari adanya penerimaan 

informasi setiap waktu. Besarnya kepercayaan objek terhadap sumber 

informasi memberikan dasar penerimaan dan penolakan informasi. 

Sumber informasi dapat berasal dari perusahaan secara langsung dan atau 
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pihak-pihak lain secara tidak langsung. Citra perusahaan menunjukkan 

kesan objek terhadap perusahan yang terbentuk dengan memproses 

informasi setiap waktu dan berbagai sumber informasi terpercaya. 

Manfaat yang diperoleh bagi perusahaan yang memiliki citra yang baik 

merupakan faktor yang sangat penting karena akan mendorong 

konsumen membeli produk yang ditawarkan, mempertinggi kemampuan 

bersaing, mendorong semangat kerja karyawan dan meningkatkan 

loyalitas pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Variabel X1 

H1 

Variabel Y 

Variabel X2 

H2 

H3 

Variabel X3 

C. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 Berdasarkan hasil pada penelitian terdahulu dan landasan teoritis yang 

dibangun, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Dari gambar kerangka pemikiran penelitian di atas terlihat bahwa: 

1. Variabel Coorporate Social Responsbility (CSR) dengan indikator X1.1 sampai 

X1.6 akan mempengaruhi Loyalitas Nasabah yang akan menghasilkan H1; 

2. Variabel Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dengan indikator X2.1 sampai 

X2.6 akan mempengaruhi Loyalitas Nasabah yang akan menghasilkan H2; 

3. Variabel Coorporate Image dengan indikator X3.1 sampai X3.4 ditunjukkan 

dengan H3 yang selanjutnya akan mempengaruhi Loyalitas Nasabah. 

4. Variabel Coorporate Social Responsbility (CSR) dengan indikator X1.1 sampai 

X1.6, Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dengan indikator X2.1 sampai 

X2.6 dan Coorporate Image dengan indikator X3.1 sampai X3.4 yang selanjutnya 

secara bersama-sama akan mempengaruhi Loyalitas Nasabah. 
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Uji Asumsi Klasik: 

1. Uji Normalitas Data 

2. Uji Linieritas Data 

3. Uji Multikolinierita 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Kualitas Data: 

1. Uji Validitas 

2. Uji Reabilitas 

Uji Hipotesis: 

1. Uji T-Test (Parsial) 

2. Uji F-Test (Simultan) 
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D. Prosedur Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Uji Asumsi Klasik sebagai uji prasyarat 

                                                  untuk Uji Regresi dan Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E. Hipotesis 

 Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono mengatakan bahwa hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena 

itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.
110

 

 Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dibuat hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho1 = Semua variabel bebas:  

Coorporate Social Responsbility (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Ha1 = Semua variabel bebas:  

Coorporate Social Responsbility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

2. Ho2 = Semua variabel bebas:  

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo 

Ha2 = Semua variabel bebas:  

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

3. Ho3 = Semua variabel bebas: 

Coorporate Image tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah 

pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Ha3 = Semua variabel bebas:  

Coorporate Image berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah pada PT 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 
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4. Ho4 = Semua variabel bebas: 

Variabel Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ) dan Coorporate Image tidak berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo 

Ha4 = Semua variabel bebas:  

Variabel Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ) dan Coorporate Image berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Menurut Suharsimi Arikunto metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: 

cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.
111

 Untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah, dalam melacak 

data, menjelaskan dan menyimpulkan objek kajian penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode atau 

pendekatan kuantitatif,
112

 yaitu dengan melakukan pengujian hipotesis, 

pengukuran data dan pembuatan kesimpulan. Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data 

untuk dapat digeneralisasikan.
113

 

Penelitian ini bersifat assosiatif-kausal kuantitatif. Assosiatif-

kausal yaitu menjelaskan pengaruh antara variabel independent yaitu 

implementasi Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking 

Service Quality (IB-SQ) dan Coorporate Image terhadap variabel 

dependent yaitu loyalitas nasabah, kuantitatif karena data penelitian 

berupa angka-angka dan analisis statistik.
114

 Dalam penelitian ini analisis 
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data menggunakan statistik dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer 

statistika SPSS Versi 16.0 22 for windows.
115

 

2. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-kuantitatif, data 

yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan 

metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.
116

 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang 

lain.
117

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh 

Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality 

(IB-SQ) dan Coorporate Image terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada 

Nasabah PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo). 

 

B. Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik non-probability 

sampling karena peneliti tidak mengetahui jumlah keseluruhan anggota 

populasi yang diteliti. Non-Probability Sampling menurut Sugiyono adalah 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan 

yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel.
118

  

Sedangkan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

accidental sampling dan purposive sampling. Accidental sampling yaitu 

bentuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan di mana siapa saja yang 

bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok menjadi sumber data yang akan 

menjadi sampel penelitian ini.
119

 Sedangkan purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampling di mana setiap anggota populasi tidak memiliki 
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kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel atau peneliti 

mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan.
120

 Agar tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka sampel 

yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat beberapa 

kriteria seperti :  

1. Nasabah yang akan dijadikan sampel adalah nasabah yang lebih dari 1 

(dua) tahun menjadi nasabah bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo. 

2. Telah berusia minimal 18 tahun. Hal ini disebabkan karena pada usia 

tersebut responden dinilai sudah dapat menentukan pilihan. 

3. Nasabah melakukan transaksi minimal 3 kali dalam tiga bulan terakhir. 

 

C. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data kuesioner pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode personnally administrated quistionnaires, yaitu 

peneliti menyampaikan sendiri kuesioner kepada responden dan mengambil 

sendiri kuesioner yang telah diisi oleh responden, tujuan utamanya supaya 

tingkat pengembalian kuesioner dapat terjaga di dalam periode waktu yang 

relatif pendek.
121

  

Data yang diolah dalam rangka pengujian hipotesis berupa data primer 

yang diperoleh dari hasil tanggapan responden atas daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang bersifat tertutup yang disebarkan kepada responden. Tahap 

pertama peneliti menyebar 50 kuesioner guna pengujian pendahuluan 

(pretest), untuk menguji apakah kuesioner bisa bekerja dengan tepat, alat 

analisis untuk pretest adalah factor analisis. Setelah kuesioner dinyatakan 

valid dan reliabel, kuesioner tersebut dinyatakan layak untuk disebarkan pada 

sampel berikutnya sesuai dengan target yang telah ditentukan. 
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D. Populasi dan sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan data yang diteliti berkaitan dengan sekelompok 

orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu, 

populasi dalam anggota ini disebut dengan elemen populasi. Populasi 

adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah 

ditetapkan. Kualitas atau ciri-ciri tersebut disebut variabel.
122

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah nasabah PT BRISyariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo. 

2. Sampel 

Sampel sejumlah anggota yang akan dipilih dari populasi.
123

 Sampel 

yang baik adalah sampel yang dapat mewakili karakteristik. Sampel 

dalam penelitian ini adalah nasabah PT BRISyariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo yang memenuhi kriteria sebagai responden. 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, 

benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan 

seluruh objek yang menjadi perhatian.
124

 Sedangkan sampel adalah suatu 

bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian.
125

 Dalam penelitian ini 

teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik Convinience 

Sampling. 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian dari nasabah di PT 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Peneliti mengambil sampel 

50% (berdasarkan rumus slovin) dari jumlah sebagian dari nasabah di PT 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yaitu sebesar 100 responden 

(nasabah). Sehingga objek penelitian sudah memenuhi syarat minimal dalam 

analisa menggunakan SEM yang berkisar antara 100-200 sampel. Sampel 
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diambil secara acak dengan mengambil batasan respondennya adalah 

sebagian dari nasabah di PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Convinience Sampling. Convenience, yakni metode penentuan ukuran 

sampel-sampel yang didasarkan pada pemilihan anggota populasi yang 

mudah diakses untuk memperoleh jawaban atau informasi. Penentuan ukuran 

diperoleh berdasarkan rumus slovin.
126

 

Penentuan ukuran sampel: 

 

        N 

  n = 

           1 + Ne² 

 

Di mana: 

n    =  Ukuran sampel 

N   =  Ukuran populasi 

E = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%). 

Besarnya populasi diketahui sebesar 2.197 orang (jumlah nasabah 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo).
127

 Jadi besarnya sampel 

yang digunakan adalah: 

                    2.197 

 n  = 

  1 + 2.197 (10%)² 

 n  =     99,95 

Untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan data maka peneliti 

membulatkan sampel dari 99,95 menjadi 100 sampel. 

 

F. Variabel  

Menurut Hatch dan Farhady, secara teoritis variabel adalah atribut 

seseorang, atau obyek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan 

orang lain atau satu obyek dengan obyek lain.
128

 Variabel yang digunakan 

                                                             
 

126
 Husein Umar, Metode Riset Bisnis, 78. 

127
 Total semua jumlah nasabah yang mempunyai rekening tabungan simpanan maupun 

rekening pembiayaan di bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

 
128

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:  

Alfabeta, 2009), 60. 



 

 

dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu  variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent): 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas disebut juga dengan variabel independent, yaitu 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependent (terikat).
129

 Variabel bebas dalam penelitian 

ini terdiri dari tiga variabel yang penulis duga mempengaruhi variabel 

terikat, yaitu: 

a. Coorporate Social Responsibility (CSR)(X1) 

b. Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) (X2) 

c. Coorporate Image (Citra Perusahaan) (X3) 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat disebut juga variabel dependent, yaitu variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas.
130

 Variabel terikat dalam penelitian ini berjumlah satu, yaitu 

loyalitas nasabah yang disimbolkan dengan huruf (Y). 

Berdasarkan variabel penelitian terbentuk suatu paradigma penelitian 

yang menggambarkan hubungan antara variabel independent terhadap 

variabel dependent dalam penelitian ini, yaitu: 
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Coorporate Social 

Responsibility (X1) 

 

Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ) (X2) 

 

Loyalitas Nasabah (Y) 

Coorporate Image (Citra 

Perusahaan) (X3) 

 



 

 

G. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan suatu dimensi yang diberikan pada 

suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan atau 

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut.
131

 Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam penelitian ini 

terdapat empat variabel yang terdiri dari tiga variabel independent dan satu 

variabel dependent.  

Untuk memberikan arah pada penelitian ini, peneliti memberikan 

definisi operasional variabel didefinisikan dan diuraikan pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel C. 1 

Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator 

1. Coorporate 

Social 

Responsibil

ity (CSR) 

 

 

Simbol 

(X1) 

Coorporate Social Responsibility (CSR)  

Coorporate Social Responsbility 

(CSR) adalah konsep serta tindakan yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai 

rasa tanggung jawab terhadap sosial serta 

lingkungan di mana perusahaan tersebut 

berdiri dan berkembang menjadi 

perusahaan besar. 

Tanggung jawab sosial perusahaan 

merupakan komitmen keberlanjutan 

perusahaan (perbankan) untuk 

berperilaku secara etis dan memberikan 

kontribusi pada pembangunan ekonomi 

untuk meningkatkan kualitas hidup 

ditempat kerja dan keluarganya serta 

komunikasi lokal dan masyarakat yang 

lebih luas. 

Program CSR bagi BRISyariah 

merupakan investasi bagi perusahaan 

demi pertumbuhan dan keberlanjutan 

(sustainability). Program CSR 

merupakan komitmen perusahaan untuk 

mendukung terciptanya pembangunan 

a. Community 

Support; 

b. Diversity; 

c. Employee 

Support; 

d. Environment; 

e. Non-U.S 

operations. 
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No. Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator 

berkelanjutan (sustainable). Pada 

dasarnya CSR BRISyariah merupakan 

bentuk kontribusi perusahaan untuk 

keberlangsungan kehidupan masyarakat 

di sekitarnya, baik secara sosial, ekonomi 

dan lingkungan masyarakat. 

2. Islamic 

Banking 

Service 

Quality 

(IB-SQ) 

 

Simbol 

(X2) 

 

Islamic Banking Service Quality 

Service Quality merupakan kualitas 

jasa pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan baik itu nasabah maupun 

konsumen. Dalam Perbakkan syariah 

Islamic Banking Service Quality 

merupakan kualitas jasa pelayanan Islami 

yang diberikan kepada nasabah. 

IB (baca ai-Bi) singkatan dari 

Islamic Banking, yang dipopulerkan 

sebagai penanda identitas perbankan 

syariah di Indonesia yang diresmikan 

sejak 2 Juli 2007. Penggunaan identitas 

ini bertujuan agar masyarakat dengan 

mudah dan cepat mengenali tersedianya 

layanan jasa perbankan syariah di seluruh 

Indonesia. Logo IB merupakan penanda 

identitas industri perbankan syariah di 

Indonesia. Kehadiran logo ataupun istilah 

IB akan memudahkan masyarakat 

mengenali secara cepat dan menemukan 

kelebihan layanan perbankan syariah 

untuk kebutuhan transaksi keuangannya. 

IB-SQ (Islamic Banking Service 

Quality)  merupakan kualitas layanan 

bagi perbankan syariah di Indonesia yang 

memadukan istilah IB di atas dengan 

istilah BSQ (Bank Service Quality) yang 

dipopulerkan oleh Bahia dan Nantel 

(2000), dan Abdullah  (2011) untuk 

mengidentifikasi kualitas layanan bagi 

sektor perbankan, sehingga istilah IB-SQ 

digunakan untuk merefleksikan kualitas 

layanan dan pencitraan bagi perbankan 

syariah di Indonesia. 

 

1. Compliance; 

2. Assurance; 

3. Reliability; 

4. Tangibility; 

5. Empathy; dan 

6. Responsiveness. 

 



 

 

No. Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator 

3. Coorporate 

Image 

(Citra 

Perusahaan) 

 

Simbol 

(X3) 

 

Coorporate Image (Citra Perusahaan) 

Citra merupakan kesan yang timbul 

dalam diri seseorang sebagai hasil dari 

pemahaman yang terbentuk dari 

pengetahuan dan pengalamannya dalam 

memandang atau menilai sebuah 

organisasi atau perusahaan. Namun, 

pengertian citra itu sendiri abstrak 

(intangible) dan tidak dapat diukur 

secara sistematis, melainkan wujudnya 

bisa dirasakan dari hasil pekerjaan, yaitu 

baik atau buruk, seperti penerimaan dan 

tanggapan baik positif maupun negatif 

yang khususnya datang dari publik 

(khalayak sasaran) dan masyarakat luas 

pada umumnya.  

Terdapat tiga hal penting dalam 

citra, yaitu: kesan objek, proses 

terbentuknya citra, dan sumber 

terpercaya. Objek meliputi individu 

maupun perusahaan yang terdiri dari 

sekelompok orang di dalamnya. Citra 

dapat terbentuk melalui memproses 

informasi yang tidak menutup 

kemungkinan terjadinya citra pada objek 

dari adanya penerimaan informasi setiap 

waktu. Besarnya kepercayaan objek 

terhadap sumber informasi memberikan 

dasar penerimaan dan penolakan 

informasi. Sumber informasi dapat 

berasal dari perusahaan secara langsung 

dan atau pihak-pihak lain secara tidak 

langsung. 

Perbankan yang memiliki citra yang 

baik di masyarakat akan dapat 

menjalankan aktivitas bisnisnya dengan 

lancar dan terjamin kelangsungan 

usahanya. Hal ini karena perbankan 

merupakan sektor yang tidak bisa dari 

masyarakat karena sebagian besar 

aktivitas usaha perbankan berasal dari 

himpunan dana masyarakat. 

 

1) Personality; 

2) Reputation; 

3) Value; dan 

4) Corporate 

Identity. 

 



 

 

No. Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator 

4. Loyalitas 

Nasabah 

 

Simbol 

(Y) 

Loyalitas Nasabah 

Loyalitas adalah  komitmen 

pelanggan bertahan secara mendalam 

untuk berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian ulang produk atau 

jasa terpilih secara konsisten di masa 

yang akan datang, meskipun pengaruh 

situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan 

perubahan perilaku. 

Loyalitas nasabah dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok 

yaitu loyalitas merek atau product (brand 

loyalty) dan loyalitas perusahaan 

(coorporate loyalty). Loyalitas merek 

adalah tingkatan di mana nasabah 

memiliki sikap positif terhadap suatu 

merek dan produk, memiliki komitmen 

dan cenderung untuk terus melanjutkan 

membeli produk dengan suatu merek 

tertentu di masa yang akan datang. 

Coorporate loyalty juga ditunjukkan oleh 

perilaku konsisten, tetapi dalam loyalitas 

coorporate perilaku konsistennya adalah 

dalam mengunjungi persuahaan di mana 

nasabah bisa menggunakan merek atau 

produk yang diinginkan. 

Variabel loyalitas pada penelitian 

ini adalah komitmen yang kuat dari 

nasabah Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo untuk 

bersedia menggunakan produk atau jasa 

secara konsisten dan dalam waktu jangka 

panjang, tanpa terpengaruh oleh situasi 

dan usaha-usaha marketing dari produk 

lain yang berusaha membuat berlaih 

untuk tetap menggunakan produk lain 

tersebut. 

 

1. Menggunakan 

produk 

berulang 

secara teratur; 

2. Menggunakan  

antar lini 

produk dan 

jasa; 

3. Merekomendas

ikan kepada 

orang lain; dan 

4. Menunjukkan 

kekebalan 

terhadap 

tarikan dari 

pesaing atau 

tidak mudah 

dipengaruhi 

oleh pesaing  

untuk pindah. 

 

 



 

 

H. Penghitungan Skor  

Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur 

persepsi, sikap dan pendapat seseorang atau kelompok orang mengenai 

fenomena sosial.
132

 Dalam penelitian ini, semua variabel dinyakatan dalam 

bentuk angka, dan pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu skala yang 

berisi lima tingkat preferensi jawaban yang memiliki tingkatan preferensi 

jawaban berbeda, yang masing-masing diberi bobot dengan tabel sebagai 

berikut:
133

 

     Tabel C. 2 

Alternatif Jawaban dengan Skala Likert 

Simbol Alternatif Jawaban Nilai 

SS Sangat setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak setuju 2 

STS Sangat tidak setuju 1 

 

I. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.
134

 Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 

dengan alat analisis berupa regresi berganda. 

1. Analisis Faktor 

Adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan 

beberapa dimensi yang mendasari sekumpulan variabel yang saling 
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berkaitan. Tujuan umum dari analisis faktor adalah untuk meringkas 

kandungan isi informasi variabel dalam jumlah yang besar menjadi 

jumlah yang lebih kecil. Analisis faktor dimulai dari menyusun 

kelompok variabel baru berdasarkan hubungan sebagaimana ditunjukkan 

matrik korelasi.
135

 Pengujian dengan analisis faktor dapat menggunakan 

data yang berasal dari data primer maupun data sekunder.
136

 Analisis 

faktor yang digunakan dalam tesis ini adalah Exploratory Factor 

Analysis karena peneliti ingin mencari pengelompokan baru variabel asli 

menjadi variabel yang jumlahnya semakin sedikit. 

2. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Tinggi rendahnya 

validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.
137

 

Validitas dari sebuah alat ukur ditunjukkan dari kemampuannya 

mengukur apa yang seharusnya diukur.
138

 Untuk menghitung validitas 

tiap item instrument dalam penelitian ini digunakan korelasi product 

moment, yaitu dengan menggunakan rumus:
139

 

r =            n (ƩXY) - (ƩXƩY) 

[n ƩX2 – (ƩX)²] [n ƩY2 – (ƩY)²] 

Data dapat dikatakan valid, apabila 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 

test atau pengujian melakukan fungsi ukurannya. Suatu instrument 

pengukur dikatakan valid apabila instrument tersebut mengukur apa yang 
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seharusnya diukur atau dapat memberikan hasil sesuai dengan yang 

diharapkan peneliti.
140

 

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. Dalam penelitian ini perhitungan validitas 

item dianalisis dengan menggunakan komputer program SPSS versi 16.0 

22. 

Hasil perhitungan 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 instrument ini dinyatakan valid. Sebaliknya apabila 

skor item kurang dari critical value, maka instrument ini dinyatakan tidak 

valid. 

3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan 

yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran.
141

 Suatu kuesioner dapat 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
142

 

Untuk mencari reliabilitas menggunakan rumus Alpha:
143

 

r11 =        ( K )          ( 1 - Ʃαb² ) 

  ( K – 1 )        α²t 

              Di mana : 

r11         = reliabilitas instrument 

K       = banyak butir pertanyaan 

Ʃαb² = jumlah varians butir 

α²t    = varian total 
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Instrument untuk mengukur masing-masing variabel dikatakan 

reliabel jika memiliki Croanbach Alpha lebih besar dari 0,60.
144

 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan tahapan penting yang dilakukan dalam 

proses analisis regresi. Apabila tidak terjadi gejala asumsi klasik 

diharapkan dapat dihasilkan model regresi yang handal sesuai kaidah 

BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), yang menjadikan model regresi 

yang tidak bias dan handal sebagai penaksir.
145

 Uji asumsi klasik terdiri 

dari Uji Normalitas (Normality), Uji Linieritas (Liniearity), Uji 

Multikolonieritas (Multicollinierity), dan Uji Heteroskedastisitas 

(Heteroscedasticity). 

a. Uji Normalitas (Normality) 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengamsusikan bahwa nilai 

residual  mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, 

maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.
146

 

Uji normalitas berguna untuk melihat apakah data berdistribusi normal 

atau diambil dari populasi normal. Screening terhadap normalitas data 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis 

multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi.
147

 Walaupun 

normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan 

tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel 

berdistribusi normal.
148
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Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik: 

1) Analisis Grafik 

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal, distribusi normal akan membentuk suatu garis 

lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya.
149

 Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

atau dengan melihat histogram dari residunya. Dasar pengambilan 

keputusan: 

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menujukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas.
150

 

2) Analisis Statistik 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak 

hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik 

bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping uji grafik 

dilengkapi dengan uji statistik. Salah satu uji statistik yang dapat 

digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik 

                                                             
149

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate, 154. 
150

 Ibid., 154-156. 



 

 

non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada alpha sebesar 

5%. Jika nilai signifikan dari pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-

S) lebih besar dari 0,05 berarti data normal, jika tidak maka data 

tidak akan berdistribusi normal.
151

 

b. Uji Liniearitas (Liniearity) 

Pengujian linearitas digunakan untuk menguji apakah 

spesifikasi model yang digunakan tepat atau lebih baik dalam 

spesifikasi model bentuk lain. Spesifikasi model dapat berupa linier, 

kuadratik atau kubik. Untuk melihat spesifikasi model yang tepat, 

salah satunya dengan uji Lagrange Multiplier. Uji ini bertujuan untuk 

mendapatkan nilai X2, untuk mendapatkan nilai X2 dengan cara 

mengalikan jumlah data observasi dikalikan dengan R
2
 atau n

-1
 R

2
. 

Jika nilai X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa model yang benar adalah model linier.
152

 

c. Uji Multikolonieritas (Multicollinierity) 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independent). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas (independent). Jika variabel bebas (independent) saling 

berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel bebas (independent) yang nilai korelasi 

antar sesama variabel bebas (independent) sama dengan nol.
153

 Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas yaitu sebagai berikut: 

1) Nilai R
2 
yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel 

independent banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

terikat (dependent). 

2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas 

(independent). Jika antar variabel independent ada korelasi yang 

                                                             
151

 Ibid., 158-159. 
152

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate, 27. 
153

 Ibid., 103. 



 

 

cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan 

indikasi adanya multikolonieritas. 

3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari(1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel bebas (independent) manakah yang 

dijelaskan oleh variabel bebas (independent) lainnya.
154

 

 

d. Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika 

berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homokesdastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
155

 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas: 

1) Uji White  

Pada dasarnya uji white dengan kedua uji park dan glejser. 

Menurut white, uji dapat dilakukan dengan meregres residual 

(U
2
t) dengan variabel independent, variabel independent kuadrat 

dan perkalian (interaksi) variabel independent X1, X2 dan X3, 

maka persamaan regresinya sebagai berikut: 

         U
2
t = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X1

2
 + b5X2

2
 + b6X3

2
 +b7X1X2X3 

Dari persamaan regresi ini didapatkan nilai R
2
 untuk 

menghitung c
2
, di mana c

2  
= n x R

2
, sedangkan mencari c

2
 tabel 

yaitu df = k-1, di mana k adalah jumlah kategori, jadi bentuk 

distribusi chi square tidak ditentukan banyaknya sampel, 

melainkan banyaknya derajat bebas. Sedangkan rumus derajat 
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kebebasan didapat dengan rumus n-1. Pengujiannya adalah jika c
2
 

hitung < c
2
 tabel, maka hipotesis alternatifnya adanya 

heteroskedastisitas dalam model ditolak.
156

 

5. Analisis Regresi Liner Berganda 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel terikat (dependent) dengan satu atau lebih variabel 

bebas (independent), dengan tujuan untuk mengistemasi dan atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata populasi atau nilai rata-

rata variabel terikat (dependent) berdasarkan nilai variabel independent 

yang diketahui.
157

 Analisis regresi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui 

bagaimana variabel dependent (criterium) dapat diprediksikan melalui 

variabel independent (predictor). Dampak dari penggunaan analisis regresi 

dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik atau menurunnya 

variabel dependent dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan 

keadaan variabel independent.
158

 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial 

maupun bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat dalam 

penelitian ini menggunakan analisis SPSS (Statistical Product and Service 

Solution), juga menggunakan analisis persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Di mana: 

Variabel dependent adalah: 

Y   = Loyalitas Nasabah 

Variabel Independent adalah: 

X1 = Coorporate Social Responsbility (CSR) 

X2 = Islamic Banking Service Quality (IB-SQ)  

X3 = Coorporate Image  
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a    = Nilai Konstanta 

b    = Koefisien Regresi 

e    =  error atau sisa 

 

6. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis, maka pengujian dilakukan dengan 

menggunakan: 

a) Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependent. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.  

Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berate variabel-variabel 

independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependent.
159

 

b) Uji Parsial (T-test) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independent terhadap variabel dependent.
160

 

Dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

Ho : bi = 0 

Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari variabel independent terhadap variabel dependent. 

Ha : b ≠ 0 

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari variabel independent terhadap variabel dependent. 

Ho diterima, apabila Thitung < t tabel pada α = 0.05 

Ha diterima, apabila Thitung > t tabel pada α = 0.05 
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c) Simultan (F-test) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independent secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi 

variabel dependent.
161

 

Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Ho : b1 = b2 = b3 = 0 

Artinya secara bersama-sama atau simultan tidak terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independent 

terhadap variabel dependent. 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 

Artinya secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan dari variabel independent terhadap variabel 

dependent. 

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu : 

Ho diterima, apabila F hitung  < F tabel pada α= 0.05 

Ha diterima, apabila F hitung  > F tabel pada α= 0.05 

Dalam proses pengolahan data, penulis mempergunakan aplikasi 

komputer dengan program SPSS versi 16.0 22 untuk mempermudah dan 

mempercepat pengolahan data. SPSS adalah suatu software yang berfungsi 

untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistic 

parametik maupun non-parametik dengan basis windows.
162

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
161

 Husein Umar, Research Methods,163. 
162

  Ibid., 15. 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat BRISyariah 

Saat ini BRISyariah merupakan salah satu dari tiga Bank Syariah terbesar 

di Indonesia. Dengan pertumbuhan asset yang cukup pesat serta jumlah 

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga yang semakin besar, semakin 

mengukuhkan keberadaan BRISyariah di Indonesia.
163

 Berdasarkan Anggaran 

Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BRISyariah adalah menyelenggarakan 

usaha perbankan dengan prinsip syariah. Per-tanggal 30 September 2018, 

BRISyariah memiliki 52 Kantor Cabang, 206 Kantor Cabang Pembantu dan 12 

Kantor Kas.
164

 Selain itu dengan berbagai penghargaan yang diterima, salah 

satunya adalah Banking Service Excellence 2015, Customer Loyality Award 2015 

dan Indonesia Sharia Finance Award 2018. 

Berdasarkan laman website BRISyariah https://www.brisyariah.co.id, 

BRISyariah resmi beroperasi di Indonesia pada tanggal 17 November 2008, 

setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 

melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008.
165

 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap 

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank 

Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, 

maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRISyariah Tbk. secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT Bank BRISyariah Tbk. merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. 

Dua tahun lebih PT Bank BRISyariah Tbk. hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan 
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nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani 

nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam 

produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.  

Kehadiran PT Bank BRISyariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan 

nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. 

Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah 

bank modern sekelas PT Bank BRISyariah Tbk yang mampu melayani 

masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan 

merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,  

Aktivitas PT Bank BRISyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah 

Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. 

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku 

Direktur Utama PT Bank BRISyariah Tbk. 

Saat ini PT Bank BRISyariah Tbk. menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan asset. PT Bank BRISyariah Tbk. tumbuh dengan pesat baik dari sisi 

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada 

segmen menengah bawah, PT Bank BRISyariah Tbk. menargetkan menjadi bank 

ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan 

perbankan. Berdasarkan data Annual Report Laporan Tahunan 2017, BRISyariah 

jumlah asset sebesar Rp. 31.543.384 (dalam hitungan jutaan), jumlah dana pihak 

ketiga sebesar Rp. 26.373.417 (dalam hitungan jutaan) dan jumlah pembiayaaan 

yang tersalurkan sebesar Rp. 17.274.399 (dalam hitungan jutaan).
166

 

Selain itu Pada tanggal 30 April 2018, BRISyariah memperoleh 

pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan 

Penawaran Umum Perdana Saham BRIS (IPO) kepada masyarakat sebanyak 

2.623.350.600 saham dengan nilai nominal Rp. 500,00 per-saham dengan harga 
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penawaran Rp. 510,00 per-saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 09 Mei 2018. Rencana penggunaan dana yang 

diperoleh dari IPO, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, akan 

digunakan seluruhnya untuk: 1) Sekitar 80% untuk penyaluran pembiayaan; 2) 

Sekitar 12,5% untuk pengembangan sistem Teknologi Informasi; dan 3) Sekitar 

7,5% untuk pengembangan jaringan kantor.
167

 

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRISyariah Tbk. merintis sinergi 

dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan memanfaatkan 

jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Kantor Layanan 

Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip 

syariah.
168

 

2. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo 

Berdasarkan data dari OJK (https://www.ojk.go.id.) menunjukkan bahwa 

Bank BRISyariah adalah termasuk bank syariah yang memiliki kantor jaringan 

terbanyak setelah Bank Syariah Mandiri (BSM). Pada tahun 2018 per Desember 

terdapat 52 Kantor Cabang (KC), 206 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 12 

KK. Oleh karena itu, dalam mengembangkan jaringan bisnis syariah dan 

memberikan layanan kepada para nasabah, PT Bank BRISyariah membuka 

Kantor Cabang di berbagai wilayah, salah satunya di wilayah karisedenan Madiun 

yaitu Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo Jl. Soekarno 

Hatta No. 2B Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. 

Bank BRISyariah merupakan perusahaan perbankan pengelola Bank 

BRISyariah yang mempunyai kantor di berbagai wilayah Indonesia baik dalam 

lingkup provinsi, kota maupun kabupaten. Tujuannya adalah agar lebih dekat serta 

bisa memberikan layanan terbaik kepada para nasabah di dunia perbankan di 

berbagai lokasi, termasuk juga konsumen di Jawa Timur khususnya di Kabupaten 

Ponorogo yang bisa datang ke lokasi kantor cabang atau ATM terdekat yaitu 

alamat Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo Jl. Soekarno 
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Hatta No. 2B Ponorogo Jawa Timur kode pos 63491 dengan nomor telepon 

(0541) 261 433, berikut rincian alamat jelasnya.
169

 Alamat Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo Jl. Soekarno Hatta, No. 2B, Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur sebagai berikut: 

Tabel 4.A.2 

Alamat Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Nama Bank Bank BRI Syariah 

Nomor Kode Bank BRI Syariah 422 

Nama Perusahaan Perbankan Bank BRISyariah 

Nama Kantor Bank BRISyariah KCP Ponorogo 

Keterangan Status Kantor ATM / ADM Syariah 

Alamat Jl. Soekarno Hatta, No. 2B, Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 

Indonesia 

Wilayah Dati 1 Jawa Timur 

Wilayah Dati 2 Kabupaten Ponorogo 

Kota / Kabupaten Ponorogo 

 Kode Pos 63491 

Nomor Telepon (0541) 261 433 

Alamat Website Bank BRI 

Syariah 

https://www.brisyariah.co.id 

SMS banking Bank BRI Syariah 3338 

Internet Banking Bank BRI 

Syariah 

https://ibank.brisyariah.co.id 

Call Center Bank BRI Syariah 1500789 

Kode Swift Bank BRI Syariah  
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3. Visi dan Misi BRISyariah 

a. Visi BRISyariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. 

b. Misi BRISyariah 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan 

finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan di 

manapun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketenteraman pikiran.
170

 

4. Logo BRISyariah 

Gambar 4.A.4 

Logo BRISyariah 

 

 

 

Terhitung sejak tahun 2016, Induk Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk telah membuatkan logo baru untuk anak-anak perusahaannya 

termasuk BRISyariah. Menunjuk surat No.S.B.24-MDR/11-2016 tanggal 14 

November 2016 yang diajukan BRISyariah perihal Penyampaian Perubahan Logo 

PT Bank BRISyariah No. S.B.225-PDR/12-2016, Otoritas Jasa Keuangan telah 

menerima dan mencatat perubahan tersebut melalui Surat Nomor S-

35/PB.132/2017.  
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Sesuai yang diamanatkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan tersebut, 

BRISyariah telah menyampaikan laporan perubahan tersebut secara rutin, 

melakukan sosialisasi, termasuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai hal 

yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh potensi resiko yang timbul dari 

perubahan logo tersebut telah dimitigasi secara memadai. 

 Logo BRISyariah baru ini bermakna bahwa BRISyariah merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari perusahaan induknya, yaitu Bank BRI sebagai bank 

terbaik di Indonesia. BRISyariah senantiasa mendapat dukungan dari Bank BRI 

dalam menjalankan bisnisnya. Bank BRISyariah juga mendukung penuh 

BRISyariah untuk menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

lebih bermakna.
171

 

5. Struktur Organisasi BRISyariah 

Gambar 4.A.5 

Struktur Organisasi BRISyariah Pusat 
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6. Produk-Produk BRISyariah 

d. Pendanaan BRISyariah 

Gambar A.6.a 

Pendanaan BRISyariah 

 

1) Tabungan Faedah BRISyariah 

Tabungan Faedah BRISyariah merupakan produk simpanan dari 

BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan 

transaksi keuangan sehari-hari.  

2) Tabungan Haji BRISyariah 

Tabungan Haji BRISyariah merupakan produk simpanan yang 

menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji. 

3) Tabungan Impian BRISyariah 

Tabungan Impian BRISyariah merupakan produk simpanan berjangka dari 

BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan 

impian nasabahnya (Qurban, pendidikan, liburan, dan belanja). 

4) Simpanan Faedah BRISyariah 

Simpanan Faedah BRISyariah merupakan simpanan dana pihak ketiga 

dengan akad mudharabah di mana nasabah sebagai pemilik dana dan bank 



 

 

sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah 

pihak berdasarkan nishbah dan jangka waktu yang disepakati. 

5) Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah 

Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah merupakan tabungan untuk siswa 

yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan 

persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. 

6) Giro Faedah Mudharabah BRISyariah 

Giro Faedah Mudharabah BRISyariah merupakan simpanan investasi 

dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad mudharabah 

mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau 

dengan pemindah bukuan.  

7) Deposito BRISyariah 

Deposito BRISyariah merupakan produk simpanan berjangka 

menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah 

perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. 

e. Pembiayaan BRISyariah 

Gambar A.6.b 

Pembiayaan BRISyariah 
 

 



 

 

1) KPR Faedah BRISyariah 

Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR Faedah BRISyariah di 

antaranya pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, 

pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan (take over), dan 

pembiayaan berulang (Refinancing). KPR BRISyariah adalah Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau 

keseluruhann kebutuhan akan hunian dengan mengunakan prinsip jual beli 

murabahah/sewa menyewa (ijarah) di mana pembayarannya secara 

angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan 

dibayar setiap bulan. 

2) KPR Sejahtera BRISyariah 

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) 

yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan 

dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

(FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka 

pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (develover). 

3) KKB BRISyariah 

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah 

perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan 

mengunakan prinsip jual beli (murabahah) di mana pembayarannya secara 

angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan 

dibayar setiap bulan. 

4) Pembiayaan Umrah BRISyariah 

Setiap Muslim pasti merindukan baitullah, sempurnakan kerinduan anda 

pada baitullah dengan ibadah umrah, Pembiayaan Umrah BRISyariah 

hadir membantu untuk menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke 

baitullah. 

5) Kepemilikan Multifaedah Purna Pembayaran Umrah BRISyariah 

KMF Purna adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang 

diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau 

keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan 



 

 

prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) di mana 

pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah 

ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. 

6) Kepemilikan Multifaedah Pra Purna Pembayaran Umrah 

BRISyariah 

KMF Pra Purna adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang 

akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau 

keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan 

prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah), di mana 

pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah 

ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa 

pensiunan. 

7) Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah BRISyariah 

Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada 

karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat 

konsumtif dengan cara yang mudah. 

8) Pembiayaan Kepemilikan Emas BRISyariah 

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan 

menggunakan akad murabahah dimana pengembalian pembiayaan 

dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu 

selesai sesuai kesepakatan. 

9) Qardh Beragun Emas BRISyariah 

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, di mana emas yang diagunkan 

disimpan dan dipelihara oleh BRISyariah selama jangka waktu tertentu 

dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas. 

10) Pembiayaan Mikro BRISyariah 

Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur 

minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama 

dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu 

pembiayaan. Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad 

Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, 



 

 

investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif 

nasabah). Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha dan atau 

pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan 

mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. 

 

f. Produk Perbankan Bisnis BRISyariah 

1) Pendanaan 

Gambar A.6.c 

Produk Pendanaan Perbankan Bisnis BRISyariah 

 

a) Deposito BRISyariah 

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi 

hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun 

perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. 

b) Giro Faedah Wadi’ah BRISyariah 

Produk simpanan dari BRIsyariah bagi nasabah perorangan maupun 

perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari di mana 

penarikan dana menggunakan cek & bilyet giro. 

 

 

 



 

 

2) Pembiayaan  

Gambar A.6.c 

Produk Pembiayaan Perbankan Bisnis BRISyariah 

 

a) Pembiayaan Komersial BRISyariah 

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk 

membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau 

kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan 

piutang (receivables financing), dan pembiayaan persediaan 

(inventory financing). Akad yang digunakan umumnya merupakan 

akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil seperti mudharabah atau 

musyarakah, dan atau akad lain yang bersesuaian dengan kebutuhan 

nasabah dan skema pembiayaan. 

b) Pembiayaan Linkage BRISyariah 

Pembiayaan Linkage Channeling BRISyariah adalah pola pemberian 

fasilitas pembiayaan konsumtif multiguna dan multijasa kepada 

calon nasabah yang merupakan pegawai/karyawan suatu 

instansi/perusahaan yang juga merupakan anggota koperasi, melalui 

perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI). 



 

 

c) Pembiayaan Modal Kerja Revolving (PMKR) BRISyariah 

PMKR BRISyariah adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak 

berdasarkan kontrak (non project based), menggunakan akad 

musyarakah, dengan sifat revolving (nasabah dapat melakukan 

penarikan dan penurunan pokok secara berulang-kali sesuai 

kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan. 

d) Pembiayaan SME > 500 BRISyariah 

Pembiayaan investasi yang diberikan kepada nasabah untuk 

pembelian kendaraan roda empat/lebih yang digunakan untuk 

penunjang kegiatan usaha dan untuk pembelian tempat usaha untuk 

kegiatan produktif. 

e) Pembiayaan SME 200 - 500 BRISyariah 

Pembiayaan SME 500 BRISyariah merupakan fasilitas pembiayaan 

yang diberikan oleh Bank BRISyariah kepada nasabah dengan 

menggunakan konsep pembiayaan murabahah maupun Ijarah 

Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT), di mana bank memberikan fasilitas 

pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan modal kerja maupun 

investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Gambaran Data Penelitian 

Sebelum melakukan analisa dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan 

dikemukakan gambaran karakteristik-karakteristik responden yang digunakan untuk 

melengkapi dan memperkuat penelitian meliputi: jenis kelamin, usia, pendidikan 

terakhir, pekerjaan, pendapatan per-bulan, lama menjadi nasabah, jenis tabungan 

pembukaan rekening yang digunakan oleh responden. 

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah yang memiliki tabungan 

Bank BRISyariah jenis apapun dengan usia pembukaan rekening tabungan minimal 

satu tahun ketika penelitian ini dilakukan (termasuk tahun 2017), serta melakukan 

pembukaan rekening tabungan di kantor Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Pembantu (KCP) Ponorogo atau kantor cabang lainnya. Berikut ini uraian 

gambaran umum responden dan hasil pengelompokan responden berdasarkan 

kuesioner yang telah penulis sebarkan: 

1. Deskripsi Profil Responden  

a. Jenis Kelamin Responden 

Responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki lebih 

dominan, yaitu sebanyak 70%, sedangkan perempuan 30%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau nasabah Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yang penulis jadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki. 

Untuk mempermudah pembacaan data jenis kelamin dalam penelitian 

ini, penulis sajikan dalam bentuk diagram berikut ini: 

 

Diagram B.1.a  Jenis Kelamin Responden 
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Data Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan



 

 

b. Usia Responden 

Data usia responden dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 

empat kategori, yaitu umur di bawah 18 tahun, di atas 18 - 25 tahun, 25 - 40 

tahun, dan di atas 40 tahun. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa 

nasabah yang menjadi sampel dalam penelitian ini mayoritas berumur 18 - 

25 tahun dan di atas 25 - 40 tahun, yaitu masing-masing sebanyak 28% dan 

52% responden, kemudian berurutan usia di atas 40 tahun sebanyak 20% 

responden, usia di bawah 18 tahun sebanyak 0% responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau nasabah Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yang penulis jadikan 

sampel dalam penelitian ini berusia di atas 18 - di bawah 25 tahun dan 

kategori usia di atas 25 - di bawah 40 tahun. 

Untuk mempermudah pembacaan data usia responden dalam 

penelitian ini, penulis sajikan dalam bentuk diagram berikut ini: 

 

Diagram B.1.b Usia Responden 

c. Data Pendidikan Responden 

Data pendidikan responden penelitian dibagi menjadi enam kategori 

yaitu SD, SMP, SMA, Diploma D1/D2/D3, S1, dan S2/S3. Data yang 

diperoleh menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan nasabah yang 

menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar berpendidikan SMA, 
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yakni sebanyak 36% responden, sedangkan dengan latar belakang 

pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 28% responden, kemudian secara 

berurutan sebanyak 12% responden berlatar belakang pendidikan SMP dan 

11% responden berlatar belakang pendidikan S2/S3, kemudian nasabah 

berlatar belakang pendidikan Diploma D1/D2/D3 sebanyak 11%, sedangkan 

sisanya berlatar belakang pendidikan SD sebanyak 2%. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden atau nasabah Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo yang penulis jadikan sampel dalam penelitian 

tesis ini adalah berlatar belakang pendidikan SMA dan Sarjana (S1). 

Untuk mempermudah pembacaan data pendidikan responden dalam 

penelitian ini, penulis sajikan dalam bentuk diagram berikut ini: 

 

Diagram B.1.c Data Pendidikan Responden 

d. Data Pekerjaan Responden 

Data mengenai pekerjaan responden dalam penelitian ini, peneliti bagi 

menjadi sembilan kategori yaitu pelajar/mahasiswa, TNI/POLRI, 

pegawai/karyawan swasta, dokter/perawat, pensiunan, PNS, guru/dosen, 

pengusaha, advokad/sejenisnya, dan lain-lain. Adapun data yang diperoleh 

dapat dilihat bahwa sebagian besar pekerjaan responden mayoritas adalah 

pegawai/karyawan swasta yaitu sebanyak 30% responden, kemudian di 

bawahnya sebanyak 14% berstatus sebagai petani, kemudian di bawahnya 
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masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 11%, kemudian dalam 

jumlah yang sama sebanyak 9% nasabah berstatus sebagai pengusaha dan 

Guru/Dosen, kemudian responden berstatus sebagai PNS sebanyak 6%, 

responden berstatus sebagai pedagang sebanyak 5%, responden yang 

menjadi TNI/POLRI jumlahnya sama dengan pensiunan yaitu sebanyak 4%, 

kemudian sisanya sebanyak 1% secara berurutan berstatus sebagai peternak 

dan bekerja free lance. Berdasarkan data di atas menunjukkan sebagian 

besar responden berprofesi sebagai pegawai atau karyawan swasta. 

Untuk mempermudah pembacaan data pekerjaan responden dalam 

penelitian ini, penulis sajikan dalam bentuk diagram berikut ini: 

 

Diagram B.1.d Data Pekerjaan Responden 

e. Data Pendapatan Responden 

Data pendapatan per bulan responden penelitian dibagi menjadi lima 

kategori yaitu kurang dari sama dengan pendapatan ≤ Rp. 500.000, 

kemudian < Rp.500.000 ≤ Rp. 1.500.000, kemudian < Rp. 1.500.000 ≤ Rp. 

3.000.000, kemudian < Rp. 3.000.000 ≤ Rp. 6.000.000, dan di atas Rp. 

6.000.000. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan per bulan 

responden yang paling banyak adalah antara pendapatan < Rp. 1.500.000 ≤ 

Rp. 3.000.000 sebanyak 33%, sementara itu secara berurutan pendapatan < 
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Rp. 500.000 ≤ Rp. 1.500.000 sebanyak 28% responden, pendapatan < Rp. 

3.000.000  ≤  Rp. 6.000.000 sebanyak 17% responden, dan pendapatan < Rp. 

500.000 sebanyak 14% responden dan sisanya sebanyak 8% responden 

berpendapatan di atas > Rp. 6.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden atau nasabah Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memiliki 

pendapatan per-bulan < Rp. 1.500.000 ≤ Rp. 3.000.000. 

Untuk mempermudah pembacaan data pendapatan responden dalam 

penelitian ini, penulis sajikan dalam bentuk diagram berikut ini: 

 

Diagram B.1.e Data Pendapatan Responden Per-Bulan 

 

f. Data Lama Menjadi Nasabah 

Data responden berapa lama menjadi nasabah di BRISyariah, dalam 

penelitian ini dibagi menjadi enam kategori yaitu kurang dari < 1 tahun, 

kemudian di atas > 1 - 2 tahun, kemudian di atas > 2 - 3 tahun, kemudian di 

atas > 3 - 4 tahun, kemudian di atas > 4 - 5 tahun, dan di atas > 5 tahun lebih.  

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa lama responden menjadi nasabah 

di BRISyariah yang paling banyak adalah di atas > 1 - 2 tahun sebanyak 27% 

responden, sementara itu secara berurutan lama responden menjadi nasabah 
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di BRISyariah > 3 - 4 tahun sebanyak 18%, kemudian > 5 tahun sebanyak 

17%, kemudian > 2 - 3 tahun sebanyak 16%, kurang dari 1 tahun yaitu 

sebanyak 12% responden, kemudian sisanya di atas > 4 - 5 tahun sebanyak 

10% responden. 

Untuk mempermudah pembacaan data lama menjadi nasabah dalam 

penelitian ini, penulis sajikan dalam bentuk diagram berikut ini: 

 

Diagram B.1.d Data Lama Menjadi Nasabah 
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2. Deskripsi Data Penelitian 

Deskripsi variabel dalam penelitian ini terdiri variabel Coorporate Social 

Responsbility (CSR), variabel Islamic Banking Service Quality (IB-SQ), variabel 

Citra Perusahaan (Coorporate Image): variabel (independent) dan variabel 

loyalitas nasabah: variabel (dependent). Data jawaban variabel-variabel tersebut 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan angket kepada responden yang 

penulis tentukan sebagai sampel penelitian, yaitu nasabah Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

Berikut ini data jawaban responden yang penulis sajikan dalam bentuk 

diagram data, tabel data dan deskripsi data: 

a. Variabel Coorporate Social Responsbility (CSR) 

 

Diagram B.2.a: Variabel Coorporate Social Responsbility (CSR) 

Berdasarkan diagram B.2.a ditunjukkan untuk variabel Coorporate 

Social Responsbility (CSR), item pernyataan (1), 51 responden menyatakan 

sangat setuju, sedangkan 41 responden menyatakan setuju,sedangkan 

sisanya 5 responden menyatakan tidak setuju dan 3 responden menyatakan 

sangat tidak setuju bahwa BRISyariah memberikan bantuan beasiswa dan 

pengadaan fasilitas belajar, baik di tingkat SD, SLTP, SMA maupun 

Perguruan Tinggi.  
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Item pernyataan (2), 50 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 40 responden menyatakan setuju, 9 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan bantuan dalam bidang kesehatan seperti pelayanan 

kesehatan gratis (pengobatan duafa, donor darah dan operasi katarak).  

Item pernyataan (3), 52 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 40 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 3 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah  memberikan bantuan di bidang sosial seperti bakti sosial, 

khitanan masal, sembako gratis dan safari Ramadhan. 

Item pernyataan (4), 52 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 39 responden menyatakan setuju, 7 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan bantuan di bidang peribadatan seperti 

pembangunan masjid, madrasah dan pesantren. 

Item pernyataan (5), 49 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 47 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan tidak 

setuju sedangkan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju 

bahwa BRISyariah memberikan pelayanan kepada setiap nasabah dan calon 

nasabah tanpa membedakan kondisi fisik sesorang. 

Item pernyataan (6), 55 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 41 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju sedangkan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju 

bahwa BRISyariah memberikan pelayanan tanpa membedakan kondisi 

ekonomi nasabah. 

Item pernyataan (7), 46 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 42 responden menyatakan setuju, 9 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 3 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan kesempatan kerja yang sama bagi semua orang 

yang memenuhi syarat tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras dan 

jenis kelamin. 



 

 

Item pernyataan (8), 49 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 48 responden menyatakan setuju dan sisanya 1 responden 

menyatakan tidak setuju kemudian 2 responden menyatakan sangat tidak 

setuju bahwa BRISyariah memberikan perlakuan yang sama bagi setiap 

karyawan atau pegawai tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras dan 

jenis kelamin. 

Item pernyataan (9), 47 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 47 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja (pegawai atau 

karyawan) secara memadai. 

Item pernyataan (10), 44 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 51 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan jaminan keselamatan kerja melalui asuransi 

kesehatan dan keselamatan kerja seperti BPJS atau KIS. 

Item pernyataan (11), 49 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 48 responden menyatakan setuju dan sisanya 1 responden 

menyatakan tidak setuju kemudian 2 responden menyatakan sangat tidak 

setuju bahwa BRISyariah memberikan edukasi tentang pentingnya 

keselamatan kerja kepada setiap pegawai. 

Item pernyataan (12), 51 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 45 responden menyatakan setuju dan sisanya 1 responden 

menyatakan tidak setuju kemudian 3 responden menyatakan sangat tidak 

setuju bahwa BRISyariah memberikan penghargaan atau kompensasi 

kepada pegawai dan karyawan yang berprestasi. 

Item pernyataan (13), 46 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 46 responden menyatakan setuju, 7 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memiliki manajemen lingkungan hidup dan turut berperan aktif 



 

 

untuk pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon dan penghijauan 

kembali. 

Item pernyataan (14), 41 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 47 responden menyatakan setuju, 8 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 4 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan bantuan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan 

baik di sekitar perusahaan maupun di tempat lain. 

Item pernyataan (15), 43 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 49 responden menyatakan setuju, 4 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 4 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

Dalam menjalankan usahanya BRISyariah berusaha membentuk image 

positif/dampak baik pada masyarakat dan lingkungan. 

Item pernyataan (16), 45 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 50 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

lingkungan kantor BRISyariah dalam kondisi nyaman, sejuk dan terawat. 

Item pernyataan (17), 46 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 49 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 3 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah bertanggung jawab untuk memberikan  kesempatan kerja yang 

sama bagi masyarakat yang memenuhi syarat standar kualifikasi. 

Item pernyataan (18), 24 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 25 responden menyatakan setuju dan sisanya 1 responden 

menyatakan sangat tidak setuju bahwa BRISyariah memberikan kesempatan 

kerja antara lain dengan membuka Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang 

Pembantu (KCP) di beberapa wilayah terdekat. 

Item pernyataan (19), 50 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 48 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan kesempatan kerja kepada lulusan D3 maupun 

sarjana S1 dengan beragam jurusan atau beragam latar belakang. 



 

 

Item pernyataan (20), 47 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 50 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah membuka jaringan dengan perusahaan atau lembaga pemerintah 

sebagai mitra bisnis Syariah. 

Untuk mempermudah pembacaan data, penulis sajikan dalam bentuk 

tabel berikut ini: 

Tabel B.2.a  

Jawaban Responden 

No 
Pernyataan 

(Item) 
STS TS S SS Total 

1 Item 1 3 5 41 51 100 

2 Item 2 1 9 40 50 100 

3 Item 3 3 5 40 52 100 

4 Item 4 2 7 39 52 100 

5 Item 5 1 3 47 49 100 

6 Item 6 2 2 41 55 100 

7 Item 7 3 9 42 46 100 

8 Item 8 2 1 48 49 100 

9 Item 9 1 5 47 47 100 

10 Item 10 2 3 51 44 100 

11 Item 11 2 1 48 49 100 

12 Item 12 3 1 45 51 100 

13 Item 13 1 7 46 46 100 

14 Item 14 4 8 47 41 100 

15 Item 15 4 4 49 43 100 

16 Item 16 2 3 50 45 100 

17 Item 17 3 2 49 46 100 

18 Item 18 1 1 48 50 100 

19 Item 19 1 5 46 48 100 

20 Item 20 1 2 50 47 100 

Dengan mayoritas jawaban atas pernyataan terkait variabel 

Coorporate Social Responsbility (CSR) setuju dan sangat setuju dan 

sedikitnya terdapat respons negatif atau tidak setuju dan sangat tidak setuju 

atas item pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden atau nasabah BRISyariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo mengerti dan memahami pelaksanaan Coorporate Social 

Responsbility (CSR) di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 



 

 

b. Variabel Islamic Banking Service Quality (IB-SQ)  

 

Diagram B.2.b :  Variabel Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

Berdasarkan diagram B.2.b ditunjukkan untuk variabel Islamic 

Banking Service Quality (IB-SQ), item pernyataan (1), 45 responden 

menyatakan sangat setuju, sedangkan 51 responden menyatakan setuju, 2 

responden menyatakan tidak setuju, sedangkan sisanya 2 responden 

menyatakan sangat tidak setuju bahwa dalam menjalankan fungsinya 

sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS), operasional BRISyariah 

sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam. 

Item pernyataan (2), 49 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 49 responden menyatakan setuju, sedangkan sisanya 2 

responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa pegawai BRISyariah 

dalam menjalankan tugasnya patuh dan tunduk terhadap nilai hukum Islam 

dan prinsip-prinsip Islam. 

Item pernyataan (3), 44 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 51 responden menyatakan setuju, 4 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

ketentuan produk dan layanan simpanan tabungan serta pembiayaan 

BRISyariah bernilai Islami. 

Item pernyataan (4), 50 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 44 responden menyatakan setuju, 4 responden menyatakan tidak 
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setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan bagi hasil sesuai nishbah atau bonus sesuai dengan 

akad yang digunakan. 

Item pernyataan (5), 45 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 52 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

nasabah merasa aman dan percaya dalam bertransaksi menggunakan produk 

dan jasa BRISyariah. 

Item pernyataan (6), 40 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 58 responden menyatakan setujudan sisanya 2 responden 

menyatakan sangat tidak setuju bahwa manajemen khususnya pegawai 

BRISyariah memiliki pengetahuan perbankan syariah dalam menanggapi 

pertanyaan-pertanyaan nasabah. 

Item pernyataan (7), 57 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 40 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

pegawai BRISyariah bersikap sopan, ramah, dan bertindak profesional 

dalam melayani nasabah. 

Item pernyataan (8), 48 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 45 responden menyatakan setuju, 6 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan perhatian secara personal kepada nasabah. 

Item pernyataan (9), 48 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 45 responden menyatakan setuju, 6 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan pelayanan tepat waktu kepada nasabah sesuai 

dengan yang dijanjikan. 

Item pernyataan (10), 47 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 51 responden menyatakan setujudan sisanya 2 responden 

menyatakan sangat tidak setuju bahwa BRISyariah berusaha memberikan 

pelayanan informasi yang cepat kepada setiap nasabah. 



 

 

Item pernyataan (11), 47 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 50 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

Pencatatan transaksi pada BRISyariah akurat, transparan dan akuntabel. 

Item pernyataan (12), 55 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 41 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah mempunyai produk simpanan dan pembiayaan yang beragam 

sehingga memudahkan nasabah memilih sesuai dengan kebutuhan. 

Item pernyataan (13), 43 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 49 responden menyatakan setuju, 6 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

tampilan kantor dan fasilitas fisik (baik dari luar maupun dalam) 

BRISyariah didesain yang menarik. 

Item pernyataan (14), 35 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 61 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

penataan dan pengaturan ruangan kantor BRISyariah diperhatikan dan ditata 

secara baik. 

Item pernyataan (15), 46 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 49 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa bahan 

yang berkaitan dengan pelayanan bank (seperti pamflet, brosur dan papan 

informasi) dibuat dan didesain menarik dan kreatif. 

Item pernyataan (16), 58 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 35 responden menyatakan setuju, 6 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

peralatan pelayanan di BRISyariah canggih dan modern. 

Item pernyataan (17), 47 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 47 responden menyatakan setuju, 4 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 



 

 

BRISyariah memiliki jam kerja (jam pelayanan) sesuai dengan kebutuhan 

dan permintaan nasabah. 

Item pernyataan (18), 44 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 53 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan tidak 

setujudan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

pelayanan BRISyariah memberlakukan jam kerja, jam pelayanan, hari aktif 

dan hari libur sesuai dengan standar nasional. 

Item pernyataan (19), 45 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 51 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memiliki pegawai yang memberikan perhatian yang baik secara 

personal kepada nasabah. 

Item pernyataan (20), 48 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 47 responden menyatakan setuju, 4 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah menyediakan ruang tunggu yang nyaman bagi nasabah. 

Item pernyataan (21), 45 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 49 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 3 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

pegawai BRISyariah memberikan pelayanan yang cepat dan efisien untuk 

mempercepat dan menghemat waktu dalam bertransaksi. 

Item pernyataan (22), 51 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 43 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 3 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan pelayanan informasi yang cepat kepada nasabah 

dalam menanggapi setiap permintaan nasabah. 

Item pernyataan (23), 41 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 54 responden menyatakan setuju, 4 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

Pegawai BRISyariah memberikan solusi yang cepat dan tepat terhadap 

keluhan dan masalah yang sedang dihadapi nasabah 



 

 

Item pernyataan (24), 49 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 47 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

Nasabah tidak perlu mengantri lama untuk bertransaksi di BRISyariah. 

Untuk mempermudah pembacaan data, penulis sajikan dalam bentuk 

tabel berikut ini: 

Tabel B.2.b Jawaban Responden 

No 
Pernyataan 

(Item) 
STS TS S SS Total 

1 Item 1 2 2 51 45 100 

2 Item 2 2 0 49 49 100 

3 Item 3 1 4 51 44 100 

4 Item 4 2 4 44 50 100 

5 Item 5 1 2 52 45 100 

6 Item 6 2 0 58 40 100 

7 Item 7 1 2 40 57 100 

8 Item 8 1 6 45 48 100 

9 Item 9 1 6 45 48 100 

10 Item 10 2 0 51 47 100 

11 Item 11 1 2 50 47 100 

12 Item 12 2 2 41 55 100 

13 Item 13 2 6 49 43 100 

14 Item 14 1 3 61 35 100 

15 Item 15 2 3 49 46 100 

16 Item 16 1 6 35 58 100 

17 Item 17 2 4 47 47 100 

18 Item 18 2 1 53 44 100 

19 Item 19 1 3 51 45 100 

20 Item 20 1 4 47 48 100 

21 Item 21 3 3 49 45 100 

22 Item 22 3 3 43 51 100 

23 Item 23 1 4 54 41 100 

24 Item 24 1 3 47 49 100 

Dengan mayoritas jawaban atas pernyataan terkait variabel Islamic 

Banking Service Quality (IB-SQ) setuju dan sangat setuju dan sedikitnya 

terdapat respons negatif atau tidak setuju dan sangat tidak setuju atas item 

pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden atau nasabah BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

mengerti dan memahami pelaksanaan Islamic Banking Service Quality (IB-

SQ) di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 



 

 

c. Variabel Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

 

Diagram B.2.c Variabel Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

Berdasarkan diagram B.2.c ditunjukkan untuk variabel Citra 

Perusahaan (Coorporate Image), item pernyataan (1), 39 responden 

menyatakan sangat setuju, sedangkan 54 responden menyatakan setuju, 6 

responden menyatakan tidak setuju dan sisanya 1 responden menyatakan 

sangat tidak setuju bahwa sejak berdirinya sampai sekarang BRISyariah 

merupakan bank yang amanah dan terpercaya dalam melayani masyarakat. 

Item pernyataan (2), 44 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 48 responden menyatakan setuju, 7 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah merupakan bank yang memiliki tanggung jawab sosial 

(Coorporate Social Responsibility) terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Item pernyataan (3), 49 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 48 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah merupakan pengelola bantuan kemanusiaan atau sosial yang 

membangun kemandirian masyarakat. 

Item pernyataan (4), 51 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 43 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan tidak 
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setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah sebagai perusahaan perseroan memiliki karakteristik yaitu 

membayar zakat perusahaan setiap tahun melaui BAZNAS dan LAZNAS. 

Item pernyataan (5), 47 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 47 responden menyatakan setuju, 4 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. 

Item pernyataan (6), 44 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 53 responden menyatakan setuju,1 responden menyatakan tidak 

setujudan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa Selain 

BRISyariah menciptakan produk yang bernilai syariah, semua tenaga kerja 

(pegawai) bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai Syariah. 

Item pernyataan (7), 44 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 53 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah mengelola dana nasabah berusaha amanah dan menjamin 

kehandalan kinerja keamanan dalam setiap transaksi keuangannya. 

Item pernyataan (8), 53 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 44 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memiliki legalitas dan badan hukum yang resmi. 

Item pernyataan (9), 46 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 51 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memiliki nilai-nilai budaya dan sikap yang peduli terhadap 

nasabah, pegawai yang cepat tanggap terhadap permintaan maupun keluhan 

nasabah. 

Item pernyataan (10), 48 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 49 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 



 

 

seluruh pegawai BRISyariah memiliki budaya pelayanan yang sopan dan 

ramah terhadap nasabah. 

Item pernyataan (11), 47 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 51 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan tidak 

setujudan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

kebijakan yang diterapkan oleh BRISyariah memenuhi respon permintaan 

dan mengatasi keluhan nasabah. 

Item pernyataan (12), 45 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 51 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memberikan produk dan fasilitas yang mudah dijangkau serta 

memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

Item pernyataan (13), 44 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 54 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan tidak 

setujudan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memiliki logo, warna, dan slogan yang menarik perhatian 

nasabah serta dapat membedakan dengan bank lain. 

Item pernyataan (14), 39 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 58  responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah memiliki simbol IB (Islamic Banking) yang menunjukkan 

bahwa BRISyariah memiliki karakteristik pelayanan yang Islami. 

Item pernyataan (15), 49 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 48 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

BRISyariah mempunyai citra merk berlabel “Syariah” yang dikenal luas dan 

direspon positif oleh masyarakat. 

Item pernyataan (16), 48 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 48 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa BRIS 

Online merupakan layanan perbankan digital (digital banking) BRISyariah 



 

 

yang memudahkan nasabah untuk memanfaatkan layanan melalui perangkat 

telephone/gadget. 

Untuk mempermudah pembacaan data, penulis sajikan dalam bentuk 

tabel berikut ini: 

Tabel B.2.c 

Jawaban Responden 

No 
Pernyataan 

(Item) 
STS TS S SS Total 

1 Item 1 1 6 54 39 100 

2 Item 2 1 7 48 44 100 

3 Item 3 2 1 48 49 100 

4 Item 4 1 5 43 51 100 

5 Item 5 2 4 47 47 100 

6 Item 6 2 1 53 44 100 

7 Item 7 1 2 53 44 100 

8 Item 8 1 2 44 53 100 

9 Item 9 1 2 51 46 100 

10 Item 10 1 2 49 48 100 

11 Item 11 1 1 51 47 100 

12 Item 12 2 2 51 45 100 

13 Item 13 1 1 54 44 100 

14 Item 14 1 2 58 39 100 

15 Item 15 1 2 48 49 100 

16 Item 16 1 3 48 48 100 

Dengan mayoritas jawaban atas pernyataan terkait variabel Citra 

Perusahaan (Coorporate Image) setuju dan sangat setuju dan sedikitnya 

terdapat respons negatif atau tidak setuju dan sangat tidak setuju atas item 

pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden atau nasabah BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

mengerti dan memahami adanya Citra Perusahaan (Coorporate Image) yang 

melekat di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

 



 

 

d. Variabel Loyalitas Nasabah 

 

Diagram B.2.d Variabel Loyalitas Nasabah 

Berdasarkan diagram B.2.d ditunjukkan untuk variabel Loyalitas 

Nasabah, item pernyataan (1), 54 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 44 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

nasabah berniat untuk bertransaksi kembali menggunakan produk dan jasa 

BRISyariah di kemudian hari. 

Item pernyataan (2), 46 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 52 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

nasabah akan merekomendasikan BRISyariah kepada saudara,  teman atau 

orang lain. 

Item pernyataan (3), 55 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 42 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

nasabah berniat menggunakan produk dan jasa, baik produk simpanan 

tabungan atau pembiayaan BRISyariah yang lainnya. 
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Item 3
Item 4
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Item pernyataan (4), 56 responden menyatakan sangat setuju, 

sedangkan 40 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan tidak 

setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

nasabah lebih memilih BRISyariah dibandingkan bank-bank lain. 

Untuk mempermudah pembacaan data, penulis sajikan dalam bentuk 

tabel berikut ini: 

Tabel B.2.d 

Jawaban Responden 

No 
Pernyataan 

(Item) 
STS TS S SS Total 

1 Item 1 1 1 44 54 100 

2 Item 2 1 1 52 46 100 

3 Item 3 1 2 42 55 100 

4 Item 4 2 2 40 56 100 

Dengan mayoritas jawaban atas pernyataan terkait variabel Loyalitas 

Nasabah setuju dan sangat setuju dan sedikitnya terdapat respons negatif 

atau tidak setuju dan sangat tidak setuju atas item pernyataan tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden atau nasabah 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo memiliki loyalitas di 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas Data 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan suatu instrument. Tinggi rendahnya validitas 

instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.
172

 

Data dapat dikatakan valid, apabila 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 test atau 

pengujian melakukan fungsi ukurannya. Suatu instrument pengukur dikatakan 

valid apabila instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur atau 

dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan peneliti.
173

 

a. Alpha = 0,05 (signifikansi 5%) 

b. Jumlah responden sebanyak 100 responden  

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 Correlation, 

yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor 

total. Dalam penelitian ini perhitungan validitas item dianalisis dengan 

menggunakan komputer program SPSS 22 16.0. 

Hasil perhitungan 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 instrument ini dinyatakan valid. Sebaliknya apabila skor item kurang 

dari critical value, maka instrument ini dinyatakan tidak valid. Berikut adalah 
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hasil uji validitas dari variabel Coorporate Social Responsbility (CSR), 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ), Citra Perusahaan (Coorporate 

Image), dan Loyalitas Nasabah dengan 100 nasabah/responden sebagai 

sampel penelitian. 

a. Coorporate Social Responsbility (CSR) 

Tabel A.1.a 

Hasil Uji Validitas Coorporate Social Responsbility (CSR) 

Coorporate Social Responsbility (CSR) 

Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
Sig (2-tailed) R Tabel Keterangan 

CSR 1 0,620 0,000 0,1654 Valid 

CSR 2 0,515 0,001 0,1654 Valid 

CSR 3 0,751 0,000 0,1654 Valid 

CSR 4 0,678 0,000 0,1654 Valid 

CSR 5 0,404 0,000 0,1654 Valid 

CSR 6 0,631 0,000 0,1654 Valid 

CSR 7 0,547 0,001 0,1654 Valid 

CSR 8 0,769 0,000 0,1654 Valid 

CSR 9 0,688 0,000 0,1654 Valid 

CSR 10 0,681 0,000 0,1654 Valid 

CSR 11 0,530 0,000 0,1654 Valid 

CSR 12 0,666 0,000 0,1654 Valid 

CSR 13 0,724 0,000 0,1654 Valid 

CSR 14 0,656 0,000 0,1654 Valid 

CSR 15 0,574 0,000 0,1654 Valid 

CSR 16 0,706 0,000 0,1654 Valid 

CSR 17 0,695 0,000 0,1654 Valid 

CSR 18 0,592 0,000 0,1654 Valid 

CSR 19 0,674 0,000 0,1654 Valid 

CSR 20 0,639 0,000 0,1654 Valid 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 



 

 

Berdasarkan tabel A.1.a di atas dapat dilihat bahwa variabel 

Coorporate Social Responsbility (CSR) memiliki nilai pearson correlation 

≥ rtabel  dan nilai signifikansi < 0,05. Peneliti mendapatkan nilai rtabel ≥ 

0,1654, yaitu menggunakan rumus df = n - 2. Jadi 100 - 2 = 98 dan 

didapati nilai 0,1654 sebagai rtabel. Sehingga dapat disimpulkan butir-butir 

dari pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

b. Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

Tabel A.1.b 

Hasil Uji Validitas Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
Sig (2-tailed) R Tabel Keterangan 

IB-SQ 1 0,690 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 2 0,704 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 3 0,721 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 4 0,628 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 5 0,685 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 6 0,606 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 7 0,701 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 8 0,669 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 9 0,751 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 10 0,774 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 11 0,734 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 12 0,691 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 13 0,659 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 14 0,672 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 15 0,603 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 16 0,681 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 17 0,693 0,000 0,1654 Valid 



 

 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
Sig (2-tailed) R Tabel Keterangan 

IB-SQ 18 0,558 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 19 0,691 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 20 0,634 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 21 0,625 0,001 0,1654 Valid 

IB-SQ 22 0,655 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 23 0,672 0,000 0,1654 Valid 

IB-SQ 24 0,727 0,000 0,1654 Valid 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

Berdasarkan tabel A.1.b di atas dapat dilihat bahwa variabel 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) memiliki nilai pearson 

correlation  ≥ rtabel  (lebih besar sama dengan rtabel) dan nilai signifikansi < 

0,05. Peneliti mendapatkan nilai rtabel  ≥ 0,1654, yaitu menggunakan rumus 

df = n - 2. Jadi 100 - 2 = 98 dan didapati nilai 0,1654 sebagai rtabel. 

Sehingga dapat disimpulkan butir-butir dari pernyataan atau indikator 

tersebut dinyatakan valid. 

c. Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

Tabel A.1.c 

Hasil Uji Validitas Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
Sig (2-tailed) R Tabel Keterangan 

CP 1 0,724 0,000 0,1654 Valid 

CP 2 0,676 0,000 0,1654 Valid 

CP 3 0,781 0,000 0,1654 Valid 

CP 4 0,761 0,000 0,1654 Valid 

CP 5 0,677 0,000 0,1654 Valid 

CP 6 0,651 0,000 0,1654 Valid 



 

 

CP 7 0,717 0,000 0,1654 Valid 

CP 8 0,507 0,000 0,1654 Valid 

CP 9 0,679 0,000 0,1654 Valid 

CP 10 0,673 0,000 0,1654 Valid 

CP 11 0,730 0,000 0,1654 Valid 

CP 12 0,637 0,000 0,1654 Valid 

CP 13 0,724 0,000 0,1654 Valid 

CP 14 0,703 0,000 0,1654 Valid 

CP 15 0,741 0,000 0,1654 Valid 

CP 16 0,756 0,000 0,1654 Valid 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

Berdasarkan tabel A.1.c di atas dapat dilihat bahwa variabel Citra 

Perusahaan (Coorporate Image) memiliki nilai pearson correlation ≥ 

rtabel  (lebih besar sama dengan rtabel) dan nilai signifikansi < 0,05. Peneliti 

mendapatkan nilai rtabel ≥ 0,1654, yaitu menggunakan rumus df = n - 2. 

Jadi 100 - 2 = 98 dan didapati nilai 0,1654 sebagai rtabel.  Sehingga dapat 

disimpulkan butir-butir dari pernyataan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid. 

d. Loyalitas Nasabah 

Tabel A.1.d 

Hasil Uji Validitas Loyalitas Nasabah 

Loyalitas Nasabah 

Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
Sig (2-tailed) R Tabel Keterangan 

LN 1 0,830 0,000 0,1654 Valid 

LN 2 0,850 0,000 0,1654 Valid 

LN 3 0,897 0,000 0,1654 Valid 

LN 4 0,866 0,000 0,1654 Valid 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 



 

 

Berdasarkan tabel A.1.d di atas dapat dilihat bahwa variabel 

Loyalitas Nasabah memiliki nilai pearson correlation ≥ rtabel  (lebih besar 

sama dengan rtabel) dan nilai signifikansi < 0,05. Peneliti mendapatkan 

nilai rtabel ≥ 0,1654, yaitu menggunakan rumus df = n - 2. Jadi 100 - 2 = 

98 dan didapati nilai 0,1654 sebagai rtabel. Sehingga dapat disimpulkan 

butir-butir dari pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Software 

SPSS 22 2016 memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistik cronbach’s alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,70.
174

 

Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari variabel Coorporate Social 

Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ), Citra 

Perusahaan (Coorporate Image), dan Loyalitas Nasabah dengan 100 

nasabah/responden sebagai sampel penelitian. 

a. Variabel Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking 

Service Quality (IB-SQ), Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

Tabel A.2.a 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Independent 

Variabel Independent 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha (a) 
N of Items Keterangan 

Coorporate Social 

Responsbility (CSR) 
0,922 20 Reliabel  

Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ) 
0,948 24 Reliabel  

Citra Perusahaan 

(Coorporate Image) 
0,928 16 Reliabel  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 
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Berdasarkan tabel A.2.a di atas dapat dilihat bahwa variabel 

Coorporate Social Responsbility (CSR) menujukkan nilai cronbach’s 

alpha (α) sebesar 0,922, variabel Islamic Banking Service Quality (IB-

SQ) menujukkan nilai cronbach’s alpha (α) sebesar 0,948, variabel Citra 

Perusahaan (Coorporate Image) menujukkan nilai cronbach’s alpha (α) 

sebesar 0,928. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

dalam kuesioner ini dinyatakan reliabel karena mempunyai cronbach’s 

alpha (α) lebih besar dari 0,70/0,700. 

 

b. Variabel Loyalitas Nasabah 

Tabel A.2.b 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Dependent 

Variabel Dependent 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha (a) 
N of Items Keterangan 

Loyalitas Nasabah  0,883 4 Reliabel  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

Berdasarkan tabel A.2.b di atas dapat dilihat bahwa variabel 

Loyalitas Nasabah menujukkan nilai cronbach’s alpha (α) sebesar 0,883. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner 

ini dinyatakan reliabel karena mempunyai cronbach’s alpha (α) lebih 

besar dari 0,70. 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan tahapan penting yang dilakukan dalam 

proses analisis regresi liniear. Apabila tidak terjadi gejala asumsi klasik 

diharapkan dapat dihasilkan model regresi yang handal sesuai kaidah BLUE (Best 

Linier Unbiased Estimator), yang menjadikan model regresi yang tidak bias dan 

handal sebagai penaksir.
175

 Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas 

(Normality), Uji Liniearitas (Liniearity), Uji Multikolonieritas (Multicollinierity), 

dan Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity). 

e. Uji Normalitas (Normality) 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji T dan F mengamsusikan bahwa nilai residual  mengikuti 

distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak 

valid untuk jumlah sampel kecil.
176

 Uji normalitas berguna untuk melihat 

apakah data berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. 

Screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus 

dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah 

inferensi.
177

 

Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam 

analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel 

berdistribusi normal.
178

 Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan 

analisis statistik: 

3) Analisis Grafik 

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal 

probability plot  yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 
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normal, distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, 

dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang diagonal dan ploting 

data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya.
179

 Pada prinsipnya normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

dari grafik atau dengan melihat histogram dari residunya. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menujukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.
180

 

Dalam uji ini, normalitas dilakukan pada nilai residual pada 

model regresi dan bukan pada masing-masing variabel. Pendeteksian 

kenormalan nilai residual ini dilakukan dengan melihat titik-titik plot 

hasil dari output SPSS 16 dan melihat apakah titik-titik tersebut berada 

disekitar garis diagonalnya atau tidak. Dengan demikian uji normalitas 

residual merupakan uji yang sangat penting dilakukan sebelum 

melakukan analisis regresi liniear.
181

 

 Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis 

grafik: 
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Grafik B.3.a1 

Hasil Uji Normalitas (Analisis Grafik) 

 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

Berdasarkan hasil dari output grafik B.3.a1 di atas, dapat 

dilihat bahwa titik-titik yang ada menunjukkan selalu mengikuti dan 

mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, sebagaimana dasar 

pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa nilai residual 

berdistribusi normal sehingga syarat normalitas nilai residual untuk 

analisis regresi liniear dapat terpenuhi. 

 

4) Analisis Statistik 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa uji 

normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis 

data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum melakukan analisis 

statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka 

data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya.
182
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Namun uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika 

tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik 

bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping uji grafik 

dilengkapi dengan uji statistik. Salah satu uji statistik yang dapat 

digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-

parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada alpha sebesar 5%. Jika 

nilai signifikan dari pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S) lebih 

besar dari 0,05 berarti data normal, jika tidak maka data tidak akan 

berdistribusi normal.
183

 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas analisis 

statistik (Kolmogorov-Smirnov (K-S)) dapat penulis jelaskan 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka 

data penelitian berdistribusi normal.  

2) Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 

atau 5%, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. 

Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis 

statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S): 

 

Tabel B.3.a2 

Hasil Uji Normalitas (Analisis Statistik) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.16986806 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .062 

Positive .062 

Negative -.048 
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  Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z .620 

Asymp. Sig. (2-tailed) .837 

a. Test distribution is Normal 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

Berdasarkan tabel B.3.a2 di atas, diketahui bahwa nilai 

signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,837 lebih besar dari 

0,05 atau lebih besar dari 5%. Maka sesuai dasar pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) di atas, 

dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut berdistribusi normal. 

Dengan demikian, asumsi persyaratan normalitas dalam model 

regresi sudah terpenuhi. 

f. Uji Liniearitas (Liniearity) 

Suatu uji atau analisis yang dilakukan dalam penelitian harus 

berpedoman pada dasar pengambilan keputusan yang jelas. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji liniearitas dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu: 

1) Membandingkan nilai  Deviation from Liniearity (Sig.) dengan 0,05: 

a) Jika nilai Deviation from Liniearity (Sig.) > 0,05, maka ada 

hubungan yang liniear secara signifikan antara variabel 

independent dengan variabel dependent. 

b) Jika nilai Deviation from Liniearity (Sig.) < 0,05, maka tidak 

ada hubungan yang liniear secara signifikan antara variabel 

independent dengan variabel dependent. 

2) Membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel: 

a) Jika nilai Fhitung < Ftabel, maka ada hubungan yang liniear secara 

signifikan antara variabel independent dengan variabel 

dependent. 

 

 



 

 

b) Jika nilai Fhitung  > Ftabel, maka ada hubungan yang liniear secara 

signifikan antara variabel independent dengan variabel 

dependent.
184

 

Berikut hasil uji liniearitas yang penulis sajikan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 22 16: 

Tabel B.3.b1 

Hasil Uji Liniearitas  

Variabel Coorporate Social Responsbility (CSR) 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

LYN (Y) * CSR 

(X1) 

Between 

Groups 

(Combined) 269.356 27 9.976 4.808 .000 

Liniearity 199.952 1 199.952 96.366 .000 

Deviation 

from 

Liniearity 

69.404 26 2.669 1.286 .201 

Within Groups 149.394 72 2.075   

Total 418.750 99    

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

Berdasarkan hasil nilai output SPSS di atas diketahui nilai df 

adalah  (26 ; 72). Kemudian terlihat distribusi nilai Ftabel pada signifikansi 

5% atau 0,05 dengan berpedoman pada nilai df tersebut, maka ditemukan 

nilai Ftabel adalah sebesar 1,650. 

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) dari tabel di atas, diperoleh 

nilai Deviation from Liniearity (Sig.) adalah 0,201 lebih besar dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan liniear secara signifikan 

antara variabel Coorporate Social Responsbility (CSR) (X1) dengan 

variabel loyalitas nasabah (Y). 

Berdasarkan nilai F dari tabel di atas, diperoleh nilai Fhitung  adalah 

1,286 < Ftabel  1,650 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan liniear 
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secara signifikan antara variabel Coorporate Social Responsbility (CSR) 

(X1) dengan variabel loyalitas nasabah (Y). 

 

Tabel B.3.b2 

Hasil Uji Liniearitas  

Variabel Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

LYN (Y) * 

IBSQ (X2) 

Between 

Groups 

(Combined) 307.921 29 10.618 6.706 .000 

Liniearity 241.176 1 241.176 152.328 .000 

Deviation 

from 

Liniearity 

66.746 28 2.384 1.506 .086 

Within Groups 110.829 70 1.583   

Total 418.750 99    

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

Berdasarkan hasil nilai output SPSS di atas diketahui nilai df 

adalah (28 ; 70). Kemudian terlihat distribusi nilai Ftabel pada signifikansi 

5% atau 0,05 dengan berpedoman pada nilai df tersebut, maka ditemukan 

nilai Ftabel adalah sebesar 1,640. 

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) dari tabel di atas, diperoleh 

nilai Deviation from Liniearity (Sig.) adalah 0,086 lebih besar dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan liniear secara signifikan 

antara variabel Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) (X2) dengan 

variabel loyalitas nasabah (Y). 

Berdasarkan nilai F dari tabel di atas, diperoleh nilai Fhitung adalah 

1,506 < Ftabel 1,640, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan liniear 

secara signifikan antara variabel Islamic Banking Service Quality (IB-

SQ) (X2) dengan variabel loyalitas nasabah (Y). 

 

 

 



 

 

Tabel B.3.b3 

Hasil Uji Liniearitas  

Variabel Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

LYN (Y) * CP 

(X3) 

Between 

Groups 

(Combined) 306.812 20 15.341 10.827 .000 

Liniearity 
272.680 1 272.680 

192.44

3 
.000 

Deviation 

from 

Liniearity 

34.133 19 1.796 1.268 .229 

Within Groups 111.938 79 1.417   

Total 418.750 99    

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

Berdasarkan hasil nilai output SPSS di atas diketahui nilai df 

adalah (19 ; 79). Kemudian terlihat distribusi nilai Ftabel pada signifikansi 

5% atau 0,05 dengan berpedoman pada nilai df tersebut, maka ditemukan 

nilai Ftabel adalah sebesar 1,720. 

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) dari tabel di atas, diperoleh 

nilai Deviation from Liniearity (Sig.) adalah 0,229 lebih besar dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan liniear secara signifikan 

antara variabel Citra Perusahaan (Coorporate Image) (X3) dengan 

variabel loyalitas nasabah (Y). 

Berdasarkan nilai F dari tabel di atas, diperoleh nilai Fhitung adalah 

1,268 < Ftabel1,720, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan liniear 

secara signifikan antara variabel Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

(X3) dengan variabel loyalitas nasabah (Y). 

g. Uji Multikolonieritas (Multicollinierity) 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas (independent). Jika variabel bebas (independent) saling 



 

 

berkolerasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel bebas (independent) yang nilai korelasi antar 

sesama variabel bebas (independent) sama dengan nol.
185

 

Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan 

Variante Inflation Factor (VIF), jika nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF 

≤ 10/10,00 menunjukkan bahwa tidak ada multikolonieritas pada antar 

variabel independent-nya.
186

 Artinya regresi yang bebas multikolinieritas 

ditandai dengan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang 

dari 10.
187

 

Tabel B.3.c 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 Colliniearity 

Statistics 

Model Tolerance VIF 

1         (Constant) 

Coorporate Social Responsbility (CSR) 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

 

0,215 

0,207 

0,246 

 

4,661 

4,832 

4,065 

a. Dependent Variabel: Loyalitas Nasabah (Y) 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

Berdasarkan tabel B.3.c di atas dapat dilihat nilai tolerance pada 

Coorporate Social Responsbility (CSR) (X1) = 0,215, Islamic Banking 

Service Quality (IB-SQ) (X2) = 0,207, dan Citra Perusahaan (Coorporate 

Image) (X3) = 0,246 dan nilai VIF pada Coorporate Social Responsbility 

(CSR) (X1) = 4,661, Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) (X2) = 

4,832, Citra Perusahaan (Coorporate Image) (X3) = 4,065.  

Dengan demikian maka dapat dijelaskan bahwa variabel 

Coorporate Social Responsbility (CSR), variabel Islamic Banking 

Service Quality (IB-SQ) dan variabel Citra Perusahaan (Coorporate 

Image) memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang 
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dari 10/10,00, maka dapat dinyatakan bahwa variabel Coorporate Social 

Responsbility (CSR), variabel Islamic Banking Service Quality (IB-

SQ)dan variabel Citra Perusahaan (Coorporate Image) tidak terjadi 

multikolonieritas antar variabel dalam model regresi. 

h. Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika berbeda 

disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokesdastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
188

 Ada beberapa 

cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: 

2) Uji White  

Pada dasarnya uji white dengan kedua uji park dan glejser. 

Menurut white, uji dapat dilakukan dengan meregres residual (U
2
t) 

dengan variabel independent, variabel independent kuadrat dan 

perkalian (interaksi) variabel independent X1, X2 dan X3, maka 

persamaan regresinya sebagai berikut: 

U
2
t = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X1

2
 + b5X2

2
 + b6X3

2
 + b7X1X2X3 

Dari persamaan regresi ini didapatkan nilai R
2
 untuk 

menghitung c
2
, di mana c

2  
= n x R

2
, sedangkan mencari c

2
 tabel 

yaitu df = k - 1, di mana k adalah jumlah kategori, jadi bentuk 

distribusi chi square tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan 

banyaknya derajat bebas. Sedangkan rumus derajat kebebasan 

didapatkan dengan rumus n - 1. Pengujiannya adalah jika c
2
hitung < 

c
2

tabel, maka hipotesis alternatifnya adanya heteroskedastisitas dalam 

model ditolak.
189

 Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan model 

uji white: 
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Tabel C.3.d1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .152
a
 .023 -.007 .74452 

a. Predictors: (Constant), CP (X3), CSR (X1), IBSQ (X2) 

b. Dependent Variable: Abs_RES  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

Berdasarkan hasil tabel C.3.d1 di atas dapat dilihat bahwa R 

Square sebesar 0,023, jadi dapat dihitung c
2
hitung = 100 x 0,023 = 2,3 

sedangkan c
2
tabel = 100 - 1 = 99, dengan probabilitas 0,05, jadi dapat 

dilihat c
2
 tabelnya adalah sebesar 124,3. Sehingga dapat dinyatakan 

2,3 < 124,3, maka model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat 

adanya heteroskedastisitas. 

3) Uji Glejster 

Dasar pengambilan keputusan berguna sebagai pedoman 

atau acuan dalam menentukan sebuah kesimpulan atau keputusan 

atas hasil analisis yang telah dilakukan. Adapun dasar pengambilan 

keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan 

glejster adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka 

kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, 

dalam model regresi. 

b) Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, 

maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas, 

dalam model regresi.
190

 

                                                             
190

 SPSS Indonesia: cara olah data statistik dengan SPSS, Cara Melakukan 

Heteroskedastisitas Model Glejster dengan SPSS, Diakses melalui  

https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-heteroskedastisitas-glejser-spss.html, 05 Februari 

2019. 

https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-heteroskedastisitas-glejser-spss.html


 

 

Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan 

model uji glejster: 

Tabel C.3.d2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejster) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.289 .637  2.022 .046 

CSR (X1) .024 .019 .276 1.269 .207 

IBSQ (X2) -.016 .016 -.214 -.965 .337 

CP (X3) -.014 .022 -.126 -.622 .536 

a. Dependent Variable: Abs_RES    

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

 

Berdasarkan tabel B.3.d2 di atas diketahui nilai 

signifikansi (Sig.) untuk variabel Coorporate Social Responsbility 

(CSR) (X1) adalah 0,207, sementara nilai signifikansi variabel 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) (X2) adalah 0,337, dan 

nilai signifikansi untuk variabel Citra Perusahaan (Coorporate 

Image) (X3) adalah 0,536. Karena nilai signifikansi ketiga 

variabel di atas lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan dasar 

pengambilan keputusan uji glejster, dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

4) Uji Scatterplot 

Adapun pedoman yang digunakan untuk memprediksi atau 

mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut 

dilakukan dengan cara melihat pola gambar scatterplot, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 

angka 0. 

b) Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 



 

 

c) Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 

kembali. 

d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.
191

 

Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan model uji 

scatterplot: 

Gambar B.3.d3 

Hasil Uji Scatterplot 

 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016. 
 

Analisis output scatterplots SPSS, berdasarkan uji 

heteroskedastisitas scatterplots di atas diketahui bahwa: 

a) Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 

angka 0. 

b) Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

c) Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 

kembali. 

d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 
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Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang 

baik dan ideal dapat terpenuhi. 

C. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependent dengan variabel independent. Variabel dependent diasumsikan 

random/skolastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel 

independent/bebas diasumsikan memiliki nilai tetap di mana variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Perhitungan statistik dalam analisis 

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

bantuan program SPSS 22.
192

 

Untuk menentukan persamaan regresi linier berganda, maka dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel B.4 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .042 1.017  .041 .967 

CSR (X1) -.030 .030 -.125 -.994 .323 

IB-SQ (X2) .069 .026 .342 2.684 .009 

CP (X3) .189 .036 .623 5.321 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas Nasabah (Y) 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 

 

 

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
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Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh model persamaan regresi linier 

bergandanya adalah sebagai berikut: 

Y= (-1,704) - 0,107X1 + (-0,025)X2 + (0,492)X3 

Dimana: 

Variabel dependent adalah: 

Y   = Loyalitas Nasabah 

Variabel Independent adalah: 

X1 = Coorporate Social Responsbility (CSR) 

X2 = Islamic Banking Service Quality (IB-SQ)  

X3 = Citra Perusahaan (Coorporate Image)  

a   =  Nilai Konstanta 

b   =  Koefisien Regresi 

e   =  Error atau sisa  

Dari persamaan hasil regresi linier berganda pada tabel B.4 di atas 

dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta (0,042) tidak menjadi masalah sepanjang variabel 

Coorporate Social Responsbility (CSR) (X1), Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ) (X2), dan Citra Perusahaan (Coorporate Image) (X3), 

tidak mungkin sama dengan nol. Karena tidak mungkin dilakukan dan 

skala likert yang digunakan untuk kuesioner tidak memasukkan angka 

nol, tetapi range 1-4, sehingga variabel (X1) tidak mungkin sama dengan 

nol. Maka dari itu nilai konstanta negatif tersebut dapat diabaikan. 

2) Jika Coorporate Social Responsbility (CSR) (X1) naik, maka loyalitas 

nasabah meningkat. 

3) Jika Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) (X2) naik, maka loyalitas 

nasabah meningkat. 

4) Jika Citra Perusahaan (Coorporate Image) (X3) naik, maka loyalitas 

nasabah meningkat. 

 

 



 

 

D. Uji Hipotesis 

1. Uji Statistik T (Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Hipotesis (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ß1 sama 

dengan 0 atau H0 : ß1= 0. Artinya apakah suatu variabel bebas bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis 

alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol atau Ha : ß1 

≠ 0. Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel terikat.
193

 

Apabila suatu hipotesis alternatif diterima jika jumlah degree of 

freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka 

H0 yang menyatakan ß1 = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam 

nilai absolut). Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut 

tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai 

t tabel, maka hipotesis alternatif dapat diterima. 

Berikut hasil uji hipotesis (uji statistik t) dalam penelitian ini: 

Tabel C.5.a 

Hasil Uji Hipotesis T 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .042 1.017  .041 .967 

CSR (X1) -.030 .030 -.125 -.994 .323 

IB-SQ (X2) .069 .026 .342 2.684 .009 

CP (X3) .189 .036 .623 5.321 .000 

a. Dependent Variable: Y     

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016 
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a. Pengaruh Coorporate Social Responsbility (CSR) terhadap 

Loyalitas Nasabah 

1) H01 : ß1 = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Coorporate Social Responsbility (CSR) (X1) terhadap loyalitas 

nasabah (Y). 

2) Ha1 : ß1 ≠ 0 terdapat pengaruh yang signifikan antara Coorporate 

Social Responsbility (CSR) (X1) terhadap loyalitas nasabah (Y). 

Diketahui bahwa thitung Coorporate Social Responsbility 

(CSR) adalah -0,994, sedangkan ttabel bisa dihitung α = 0,05, dan 

df = n - 2, di mana df = 100 - 2 = 98 dan didapatkan nilai ttabel 

sebesar 1,660. Sehingga hasil yang didapatkan thitung < ttabel 

dimana -0,994 < 1,677, dan nilai probabilitas signifikansi 0,323 > 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H01 diterima dan Ha1 ditolak. 

Hal ini berarti Coorporate Social Responsbility (CSR) secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

b. Pengaruh Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) terhadap 

Loyalitas Nasabah 

1) H01 : ß1 = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) (X2) terhadap loyalitas 

nasabah (Y). 

2) Ha1 : ß1≠ 0 terdapat pengaruh yang signifikan antara Islamic 

Banking Service Quality (IB-SQ) (X2) terhadap loyalitas nasabah 

(Y). 

Diketahui bahwa thitung  Islamic Banking Service Quality (IB-

SQ) adalah 2,684, sedangkan ttabel bisa dihitung α = 0,05, dan df = n - 

2, di mana df = 100 - 2 = 98 dan didapatkan nilai ttabel sebesar 1,660. 

Sehingga hasil yang didapatkan thitung < ttabel di mana 2,684 > 1,677 

dan nilai probabilitas signifikansi 0,009< 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima. Hal ini berarti 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. 



 

 

c. Pengaruh Citra Perusahaan (Coorporate Image) terhadap 

Loyalitas Nasabah 

1) H01 : ß1 = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Citra 

Perusahaan (Coorporate Image) (X3) terhadap loyalitas nasabah 

(Y). 

2) Ha1 : ß1≠ 0 terdapat pengaruh yang signifikan antara Citra 

Perusahaan (Coorporate Image) (X3) terhadap loyalitas nasabah 

(Y). 

Diketahui bahwa thitung   Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

adalah 5,321, sedangkan ttabel bisa dihitung α = 0,05, dan df = n - 2, 

dimana df = 100 - 2 = 98 dan didapatkan nilai ttabel sebesar 1,660. 

Sehingga hasil yang didapatkan thitung < ttabel di mana 5,321 > 1,660 

dan nilai probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H01  ditolak dan Ha1 diterima. Hal ini berarti Citra 

Perusahaan (Coorporate Image) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. 

2. Uji Statistik F (Simultan) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent 

secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependent.
194

 

Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

H0 : ß1= ß2 = ß3 = 0 

Artinya secara bersama-sama atau simultan tidak terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan dari variabel independent terhadap variabel 

dependent. 

Ha : ß1 ≠ ß2 ≠ ß3 ≠ 0 

Artinya secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan dari variabel independent terhadap variabel dependent. 

Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikan secara keseluruhan 

terhadap garis regresi yang diobservasi maupun astimasi, apakah Y 

berhubungan dengan linier terhadap X1, X2, dan X3. Untuk menguji hipotesis 
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ini digunakan statistik dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai 

berikut.
195

 Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain penulis menerima hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel bebas secara serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. Membandingkan nilai Fhasil atau 

Fhitung perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai Fhitung lebih besar dari 

nilai Ftabel, maka H0 ditolak dan menerima Ha.
196

 Kriteria pengampilan 

keputusannya yaitu: 

H0 diterima, apabila Fhitung < F tabel pada α = 0.05 

Ha diterima, apabila Fhitung > F tabel pada α = 0.05 

Berikut hasil uji hipotesis (uji statistik F) dalam penelitian ini: 

Tabel C.5.b 

Hasil Uji Hipotesis F (Simultan) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 283.259 3 94.420 66.900 .000
a
 

Residual 135.491 96 1.411   

Total 418.750 99    

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2    

b. Dependent Variable: Y     

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2016. 

 

Berdasarkan hasil uji Anova atau uji F dapat dilihat berdasarkan tabel 

C.5.b di atas, didapatkan nilai Fhitung  66,900, sedangkan Ftabel dalam penelitian 

ini di mana df
1
 = k - 1, dan df

2
 = n - k, di mana dalam penelitian ini jumlah 

variabel independent 3 dan variabel dependent 1 serta jumlah sampel 

penelitian ini sebanyak 50, sehingga df
1
 = 4 - 1 = 3, dan df

2
 = 100 - 4 = 96, 

jadi dapat dilihat Ftabel pada penelitian ini adalah 2,70, sehingga dapat 

disimpulkan 66,900 > 2,81 dan probabilitas signifikansi pada penelitian ini 

0,000 < 0,05. Dikaitkan dengan hipotesis yang diajukan yaitu: 
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a. H04 : ß4 = 0; tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 

antara variabel Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking 

Service Quality (IB-SQ), dan Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

terhadap loyalitas nasabah. 

b. Ha4 : ß4 ≠ 0; terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

variabel Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking 

Service Quality (IB-SQ), dan Citra Perusahaan (Coorporate Image) 

terhadap loyalitas nasabah. 

Dari hasil pengujian di atas, karena tingkat signifikansi < α, maka 

dapat disimpulkan bahwa Ha4 diterima dan H04 ditolak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel Coorporate Social Responsbility (CSR), 

Islamic Banking Service Quality (IB-SQ), dan Citra Perusahaan (Coorporate 

Image) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap loyalitas 

nasabah. Dengan kata lain semakin tinggi variabel Coorporate Social 

Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ), dan Citra 

Perusahaan (Coorporate Image) secara besama-sama maka semakin tinggi 

juga loyalitas nasabah. 

 

E. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel 

dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berate variabel-variabel 

independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependent.
197

 

Untuk mengetahui variabelyang diteliti dapat dilihatdari tabel berikut ini: 
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Tabel G 

Hasil Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .822
a
 .676 .666 1.188 

a. Predictors: (Constant), CP (X3), CSR (X1), IB-SQ (X2) 

 

Dari tabel G Model Summary di atas, diketahui nilai koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0,676 (nilai 0,676 adalah pengkuadratan dari 

koefisien korelasi atau R, yaitu 0,822 x 0,822 = 0,676). Besarnya angka koefisien 

determinasi (R Square) 0,676 sama dengan 76,6%. Angka tersebut mengandung 

arti bahwa Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ), dan Citra Perusahaan (Coorporate Image) berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah sebesar 76,6%. Sedangkan sisanya (100% - 76,6% = 23,4%) 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi penelitian ini.  

 

F. Hasil Pembahasan Uji Hipotesis 

a. Pengaruh Coorporate Social Responsbility (CSR) terhadap Loyalitas 

Nasabah 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) dapat diketahui 

bahwa Coorporate Social Responsbility (CSR) tidak berpengaruh terhadap 

Loyalitas Nasabah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

Dengan thitung variabel Coorporate Social Responsbility (CSR) adalah sebesar 

-0,994 dan nilai probabilitas signifikansi 0,323 yang lebih besar dari nilai 

prasyarat yaitu 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama (H1) 

yaitu Coorporate Social Responsbility (CSR) tidak berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah ditolak. Secara statistik H01 diterima dan Ha1 ditolak, maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) tidak didukung. Artinya, 

secara statistik dapat ditunjukkan bahwa Coorporate Social Responsbility 

(CSR) tidak mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah.   



 

 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian Syarifa Rahmi, yang menyatakan Coorporate Social Responsbility 

CSR, Citra Perbankan dan sikap nasabah berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah.
198

 Kemudian penelitian Septian Diyah Nursanti, 

menyatakan bahwa Coorporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

positif signifikan terhadap loyalitas nasabah.
199

 Muhammad Arief 

Rahmadhani, menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan Coorporate 

Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah.
200

 

Hal ini dikarenakan mayoritas nasabah bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo tidak semuanya menerima dan dapat merasakan 

implementasi Coorporate Social Responsibility (CSR). Kemudian 

implementasi Coorporate Social Responsibility (CSR) khususnya di daerah 

Ponorogo masih relatif kecil sehingga BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo sebagai regulator atas penerapan program tersebut masih belum 

dipandang oleh sebagian nasabah. Oleh sebab itu, banyak nasabah yang tidak 

merasakan implementasi dari Coorporate Social Responsibility (CSR) 

tersebut namun mereka hanya sebatas mengerti informasi keberadaan 

program tersebut. 

b. Pengaruh Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) terhadap Loyalitas 

Nasabah 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) dapat diketahui 

bahwa Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) berpengaruh terhadap 
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Loyalitas Nasabah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

Dengan thitung variabel Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) adalah 

sebesar 2,684 dan nilai probabilitas signifikansi 0,009 yang lebih kecil dari 

nilai prasyarat yaitu 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis kedua 

(H2) yaitu Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah diterima. Secara statistik H01 ditolak dan Ha1 diterima, maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) didukung. Artinya, secara 

statistik dapat ditunjukkan bahwa Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah.   

Responden memberikan tanggapan tentang Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ) yang berada dalam kategori sangat tinggi sebagaimana 

informasi yang dikemukakan pada Bab IV - Diagram B.2.b. Dengan 

mayoritas jawaban atas pernyataan terkait variabel Islamic Banking Service 

Quality (IB-SQ) setuju dan sangat setuju dan sedikitnya terdapat respons 

negatif atau tidak setuju dan sangat tidak setuju atas item pernyataan tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden atau nasabah 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo mengerti dan memahami 

pelaksanaan Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) di BRISyariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Shofatun Niswah, yang menyatakan Islamic Banking Service Quality 

berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Nasabah.
201

 Kemudian penelitian 

Mohammad Toha, menyatakan loyalitas nasabah dipengaruhi secara positif 

oleh Islamic Banking Service Quality sebesar 0,732. Islamic Banking Service 

Quality mempunyai kontribusi positif terhadap loyalitas nasabah sebesar 

73,2% adapun sisanya 26,8% oleh faktor lain.
202

 Kemudian penelitian Ahmad 
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Riantoro, menyatakan bahwa kualitas pelayanan Islami yang terdiri dari 

empati dan bukti fisik secara parsial berpengaruh terhadap loyalitas 

nasabah.
203

 Selanjutnya penelitian Fahmi Jamiul Ulum bahwa Hasil penelitian 

menunjukkan pelaksanaan Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) yang 

terdiri dari Syariah Issues, Realiblity, Bank Customer Relationship, Tangibles 

dan Rate and Chargers  mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah di BRISyariah KCP Bandung Cimahi.
204

 

c. Pengaruh Coorporate Image (Citra Perusahaan) terhadap Loyalitas 

Nasabah 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) dapat diketahui 

bahwa Coorporate Image (Citra Perusahaan) berpengaruh terhadap Loyalitas 

Nasabah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Dengan 

thitung variabel Coorporate Image (Citra Perusahaan) adalah sebesar 5,321 dan 

nilai probabilitas signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari nilai prasyarat yaitu 

0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis ketiga (H3) yaitu Coorporate 

Image (Citra Perusahaan)  berpengaruh terhadap loyalitas nasabah diterima. 

Secara statistik H01 ditolak dan Ha1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis ketiga (H3) didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan 

bahwa Coorporate Image (Citra Perusahaan) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas nasabah.   

Responden memberikan tanggapan tentang Coorporate Image (Citra 

Perusahaan) yang berada dalam kategori sangat tinggi sebagaimana informasi 

yang dikemukakan pada Bab IV - Diagram B.2.c. Dengan mayoritas jawaban 

atas pernyataan terkait variabel Coorporate Image (Citra Perusahaan) setuju 

dan sangat setuju dan sedikitnya terdapat respons negatif atau tidak setuju dan 

sangat tidak setuju atas item pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan 
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bahwa sebagian besar responden atau nasabah BRISyariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo mengerti dan memahami pelaksanaan Coorporate Image 

(Citra Perusahaan) di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya baik penelitian 

yang dilakukan dalam skala nasional maupun skala internasional. Penelitian 

tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:  

1. Hasil ini sesuai dengan penelitian Faullant (2008) dan Bloemer (1998). 

Faullant dalam penelitiannya pada jasa wisata “Alpine Ski Resorts” di 

negara Austria mengindikasikan bahwa coorporate image berpengaruh 

secara signifikan pada loyalitas konsumen. Begitu juga dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Bloemer (1998) pada Department Store di negara 

Swiss bahwa coorporate image berpengaruh secara signifikan pada 

loyalitas konsumen dan nasabah.
205

 

2. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Putri Fauzia Rizky, menyatakan bahwa Citra Perusahaan 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Loyalitas 

Nasabah.
206

 Kemudian penelitian Imron Rosyadi, menyatakan bahwa 

citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah.
207

 Kemudian penelitian Rovhan Jamaan, menyatakan bahwa 

Pengaruh total dari variabel kualitas pelayanan, citra perusahaan dan 

kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah berpengaruh 40%.
208

 

Selanjutnya penelitian Rizky Aji Susilo, menyatakan bahwa secara 

statistik dapat ditunjukkan bahwa coorporate image mempunyai 
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pengaruh signifikan pada loyalitas konsumen.
209

 Kemudian penelitian 

Bastian (2014) tentang pengaruh Corporate Image terhadap Loyalitas 

Pelanggan Ades PT Ades Alfindo Putra Setia menyatakan bahwa 

variabel Coorporate Image berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Selain itu juga terdapat penelitian yang sejalan yaitu 

oleh Rahayu dan Saryanti (2014) tentang pengaruh citra terhadap 

loyalitas di PD. BPR BKK Boyolali menyatakan bahwa citra 

perusahaaan/coorporate image berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian penelitian lainnya oleh Rahardjo 

(2011) tentang analisis pengaruh citra terhadap loyalitas nasabah di BRI 

Cabang Surabaya menyatakan bahwa citra berpengaruh positif terhadap 

loyalitas nasabah. 

 

d. Faktor (variabel) Terkuat Mempengaruhi Loyalitas Nasabah 

Dengan metode analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi linier 

berganda, maka dapat diperoleh nilai thitung dan Fhitung sebagai berikut: 

1. Nilai thitung  Coorporate Social Responsbility (CSR) adalah sebesar -0,994 

dan nilai nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,323. 

2. Nilai thitung  Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) adalah sebesar 

2,684 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,009. 

3. Nilai thitung Citra Perusahaan (Coorporate Image) adalah sebesar 5,321 

dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. 

4. Nilai Fhitung  adalah sebesar 66,900 dan nilai probabilitas signifikansi 

sebesar 0,000.  

Berdasarkan perbandingan hasil nilai analisis regresi di atas 

menunjukkan variabel Coorporate Image (Citra Perusahaan) paling kuat 

mempengaruhi variabel loyalitas nasabah dengan nilai thitung  sebesar 5,321 

dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Jadi, Coorporate Image 

(Citra Perusahaan) adalah variabel eksogen yang secara signifikan paling 
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berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dibanding variabel Islamic Banking 

Service Quality (IB-SQ). Hal ini mengindikasikan bahwa coorporate image 

yang dinilai baik di mata nasabah dapat mempengaruhi terbentuknya loyalitas 

nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, sehingga 

mengisyaratkan perlunya pendesainan stimulus-stimulus yang dapat 

membangun loyalitas nasabah.  

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ade Titi Nifita bahwa bagi 

perusahaan yang memiliki citra (reputasi) yang baik merupakan faktor yang 

sangat penting karena dapat memberikan berbagai macam manfaat 

perusahaan dan dengan reputasi yang baik akan mendorong konsumen 

membeli produk yang ditawarkan, menambah kemampuan bersaing, 

mendorong semangat kerja karyawan, dan meningkatkan loyalitas 

pelanggan.
210

 Citra perusahaan mempunyai peran besar dalam mempengaruhi 

keputusan pembeli.
211

 Hal ini dikarenakan citra bisa digunakan untuk dasar 

memilih produk ketika konsumen belum tau betul tentang informasi produk 

dan merk yang akan dibeli. Menjaga dan mempertahankan suatu citra yang 

kuat sangat penting bagi suatu perusahaan, jika ingin menarik konsumen dan 

mempertahankan loyalitasnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis Pengaruh 

Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) 

dan Coorporate Image terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada Nasabah PT 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo),  dengan mengacu pada tiga 

variabel independent sebagai varaibel predictor, yaitu Coorporate Social 

Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan Coorporate 

Image (Citra Perusahaan) dan satu variabel dependent sebagai variabel criterium, 

yaitu loyalitas nasabah. Dengan metode analisis yang digunakan, yaitu analisis 

regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Corporate Social Responsbility (CSR) tidak mempunyai pengaruh terhadap 

loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

secara parsial. Dengan nilai thitung Corporate Social Responsbility (CSR) 

adalah sebesar -0,994. 

2. Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) mempunyai pengaruh terhadap 

loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

secara parsial. Dengan thitung Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) adalah 

sebesar 2,684. 

3. Citra Perusahaan (Corporate Image) mempunyai pengaruh terhadap loyalitas 

nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo secara 

parsial. Dengan thitung Citra Perusahaan (Corporate Image) adalah sebesar 

5,321. 

4. Corporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-

SQ) dan Citra Perusahaan (Corporate Image) mempunyai pengaruh terhadap 

loyalitas nasabah pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

secara simultan. Dengan Fhitung adalah sebesar 66,900. 



 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan tidak semua variabel independent 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent, yaitu loyalitas 

nasabah dan bahkan untuk variabel Corporate Social Responsbility (CSR) 

menunjukkan tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Citra Perusahaan 

(Corporate Image) adalah variabel eksogen yang secara signifikan paling 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dibanding variabel Islamic Banking 

Service Quality (IB-SQ). Oleh sebab itu, saran penulis dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Saran penulis untuk BRISyariah adalah dalam rangka mencapai profit 

jangka panjang bagi bank, maka Bank BRISyariah dapat lebih menitik 

beratkan perhatian terhadap variabel Islamic Banking Service Quality (IB-

SQ) dan Citra Perusahaan (oorporate Image), sebab kedua variabel ini 

ternyata berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Dengan 

mengoptimalkan Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) dan Citra 

Perusahaan (Corporate Image) BRISyariah, maka kepuasan dan loyalitas 

nasabah akan semakin meningkat yang pada akhirnya akan membuat nasabah 

setia memilih Bank BRISyariah sebagai bank pilihan utama dalam 

bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di BRISyariah.  

Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo hendaknya 

meningkatkan kualitas pelayanan Islami agar mampu terus memimpin 

persaingan di dunia industri perbankan syariah, di antaranya adalah: 

a. Meningkatkan dan mengoptimalkan lagi jenis pelayanan jasa yang Islami 

dapat menarik minat nasabah dengan menawarkan berbagai produk yang 

bersaing seperti gadai emas, paket tabungan haji, paket tabungan wisata 

dan sebagainya.  

b. Memperbanyak jumlah kantor cabang pembantu dan memperluas jaringan 

ATM baik di dalam maupun di luar kota.  

c. Menyediakan produk-produk perbankan yang kompetitif, dengan 

mengadopsi fenomena yang ada di masyarakat serta tanpa melanggar 



 

 

prinsip-prinsip syariah bank syariah dapat menawarkan berbagai produk 

yang bersaing seperti gadai emas paket tabungan haji, paket tabungan 

wisata dan sebagainya. 

2. Bagi Akademisi 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih dalam mengenai 

Coorporate Social Responsbility (CSR), Islamic Banking Service Quality (IB-

SQ), Citra Perusahaan (Coorporate Image) dengan menggunakan variabel-

variabel lain sebagai bahan perbandingan untuk menambah referensi ilmu 

pengetahuan, serta diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan teori 

yang baru, metode, alat uji analisis dan objek penelitian yang berbeda, 

sehingga dapat menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya agar lebih 

baik. 
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