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ABSTRAK 

 

Riananda, Adhe Lina. 2019 : ”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan 

terhadap Loyalitas Nasabah”. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo, Pembimbing: Yulia Anggraini, S.A.B., M.M. 

Kata kunci : Bentuk Fisik, Kesesuaian Harapan dan Pembelian Ulang. 

Kunci keunggulan bersaing secara sehat dalam situasi pasar yang penuh 

persaingan adalah kemampuan perusahaan meningkatkan loyalitas nasabah. 

Berdasarkan setiap tahun nasabah yang aktif mengalami fluktuatif. Dari tahun 

2016 mengalami peningkatan sebanyak 5.770, pada tahun 2017 mengalami 

peningkatan sebanyak 6.551, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 

5.089. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 nasabah yang 

menabung sebesar 1.468 nasabah  dari total nasabah sebelumnya. Kejadian ini 

sangat jelas nasabah yang tidak aktif dan keluar setiap tahunnya mengalami 

peningkatan dan penurunan. Menyikapi hal tersebut berarti menunjukkan bahwa 

loyalitas nasabah berkurang. Disamping itu, terdapat beberapa kendala 

diantaranya yakni sosialiasi. Selain sosialisasi, yang kedua yakni terdapat keluhan 

seorang nasabah, beliau memutuskan keluar dikarenakan pelayanannya yang lama 

atau lelet jika dibandingkan dengan BRI Syariah. Berarti itu menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo 

belum terpenuhi. 

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah: 1) Apakah 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di Bank Muamalat 

KCP Ponorogo? 2) Apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di 

Bank Muamalat KCP Ponorogo? 3) Apakah kualitas pelayanan dan kepuasan 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di Bank Muamalat 

KCP Ponorogo? 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 

sederhana dan analisis regresi berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 100 nasabah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Accidental Sampling.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas, dengan nilai thitung sebesar 

2,221 > ttabel 1,660. Sama dengan variabel kepuasan berpengaruh secara signifikan 

dan positif terhadap loyalitas nasabah diperoleh nilai t hitung > t tabel (6,941 > 1,660) 

dengan signifikan 0,000 < 0,05. Begitu pula secara simultan variabel independent 

berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai Fhitung sebesar 49,377 > Ftabel 

3,09. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia sangat pesat dinamis dan 

modern, baik dari segi ragam produk perbankan serta kualitas pelayanan dan 

teknologi yang dimiliki. Perbankan semakin mendominasi perkembangan 

ekonomi dan bisnis suatu negara, tidak hanya di negara maju tetapi juga di 

negara berkembang. Perkembangan teknologi informasi menjadikan 

persaingan bisnis dalam lingkungan global semakin kompetitif dan semakin 

sulit. Banyaknya bermunculan pesaing baru dalam industri yang sama, 

menjadi ancaman bagi perusahaan yang sedang menjalankan bisnisnya.
1
 

Dalam era perdagangan bebas, setiap perusahaan menghadapi persaingan 

yang ketat, meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing, menuntut 

perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

serta berusaha memenuhi harapan pelanggan dengan cara memberikan 

pelayanan yang lebih untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Tujuan dari 

setiap bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan merasa puas. Begitu 

juga industri perbankan, peran banker harus berusaha keras untuk memenuhi 

                                                           
1
 Azka Al Afifah, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan dan Kepuasan terhadap 

Loyalitas Nasabah (Study Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal 

Palembang)”, Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), 1. 
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kebutuhan dan keinginan nasabah dengan menawarkan berbagai jenis 

produknya di tengah persaingan ketat bank syariah.
2
 

Menurut Fandy Tjiptono kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian 

dalam mengimbangi harapan konsumen.
3
 Karena apabila nasabah atau 

konsumen merasa bahwa kualitas layanan yang diterimanya baik atau sesuai 

harapan, maka akan merasa puas, percaya dan mempunyai komitmen menjadi 

nasabah. Nasabah yang puas, percaya dan berkomitmen terhadap barang/jasa, 

maka akan dengan mudah membentuk niatnya dalam membeli ulang dan 

berkecenderungan akan lebih sering melakukan pembelian barang/jasa, serta 

semakin loyal terhadap barang/jasa tersebut.
4
 

Menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa kepuasan konsumen 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

(atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, konsumen 

tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, konsumen puas. Jika kinerja 

berada dibawah harapan, konsumen tidak puas. Jika kinerja melebihi harapan, 

konsumen amat puas atau senang.
5
  

                                                           
2
 Vety Bela Makestiana, “Pengaruh Pemasaran Syariah dan Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah (Studi Pada Nasabah Tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT 

Hasanah Sambit Ponorogo)”, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 1. 
3
 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: Andi Ofset, 2012), 115. 

4
 Azka Al Afifah, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan dan Kepuasan terhadap 

Loyalitas Nasabah (Study Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal 

Palembang)”, 1-2. 
5
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi Ketiga Belas 

(Jakarta: Prenhallindo, 2008), 139. 
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Menurut Fandy Tjiptono menyatakan bahwa loyalitas konsumen 

(customer loyalty) adalah komitmen konsumen terhadap suatu merek yang 

tercermin dari sikap (attitude) yang sangat positif dan wujud perilaku 

(behavior) pembelian ulang yang dilakukan oleh konsumen tersebut secara 

konsisten.
6
 

 Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, 

mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, hal ini menjadi alasan 

utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mereka. 

Hal tersebut dikarenakan oleh salah satu perilaku pelanggan yang loyal yaitu 

merekomendasikan perusahaan yang bersangkutan kepada orang lain. Maka 

dari itu, pelanggan yang loyal akan menjadi aset yang sangat berharga bagi 

perusahaan.
7
 Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci untuk 

menciptakan loyalitas pelanggan karena pelanggan yang puas akan cenderung 

loyal.
8
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Bank Muamalat, Ibu Tyas 

menyatakan bahwa ia tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Ketika 

peneliti menanyakan mengenai alasan tersebut beliau menyatakan bahwa 

pelayanan yang ada di Bank Muamalat lelet atau lama jika dibandingkan 

dengan pelayanan yang ada di BRI Syariah KC Ponorogo, namun beliau tetap 

                                                           
6
 Tjiptono, Manajemen Jasa, 110. 

7
 Azka Al Afifah, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan dan Kepuasan terhadap 

Loyalitas Nasabah (Study Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal 

Palembang)”, 3. 
8
 Ibid., 13. 
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menggunakan jasa perbankan dari Bank Muamalat KCP Ponorogo karena 

sudah lebih dari 3 tahun menjadi nasabah di bank tersebut.
9
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dessy selaku marketing funding 

Bank Muamalat menyatakan bahwa di balik kemudahan lokasi yang mudah 

dijangkau, baiknya pelayanan yang diberikan namun demikian ada pula 

nasabah yang tidak puas dan tidak loyal kepada Bank Muamalat Ponorogo 

yang dibuktikan dengan adanya nasabah yang menjadi nasabah pasif.
10

 Hal ini 

dapat dilihat pada tabel data nasabah 3 tahun terakhir per 28 Desember. 

Tabel 1.1 Data Nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo Per 28 Desember 

Penghimpun Dana 2016 2017 2018 Total 

Deposito 140 158 160 458 

Giro 88 88 92 268 

Tabungan 5.542 6.305 4.837 16.684 

Total 5.770 6.551 5.089 17.410 

Berdasarkan data yang di peroleh bahwasannya jumlah nasabah yang aktif 

mengalami fluktuatif. Dari  tahun 2016 hingga tahun 2017 terus bertambah 

dari 5.770 nasabah di tahun 2016 naik menjadi 6.551 nasabah pada tahun 

2017. Sementara pada tahun 2018 jumlah nasabah mengalami penurunan 

menjadi 5.089 nasabah. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 

nasabah yang menabung sebesar 1.468 nasabah  dari total nasabah 

sebelumnya.
11

 

                                                           
9
 Tyaz, Wawancara, 14 Mei 2019. 

10
 Desi Ika Lianawati, Wawancara, 22 Januari 2019. 

11
 Data mentah yang diolah 
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Dari dua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pada kasus pertama, 

seseorang yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan akan tetapi 

memilih menggunakan Bank Muamalat tersebut. Berbanding terbalik dengan 

teori menurut Fandy Tjiptono yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan 

sebagai upaya mengimbangi harapan konsumen. Sedangkan kasus kedua 

menjelaskan bahwa baiknya pelayanan yang diberikan akan tetapi terdapat 

nasabah yang tidak loyal dengan Bank Muamalat. Berkurangnya loyalitas 

nasabah dilihat dari data di atas kemungkinan karena adanya ketidakpuasan 

nasabah, sehingga ia menjadi tidak loyal. Berbanding terbalik dengan teori 

menurut Bambang D. Prasetya yang mengatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi loyalitas seseorang adalah kualitas pelayanan dan kepuasan. 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Helisia Krisdayanti menyatakan 

bahwa kualitas layanan dan kepuasan konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen.
12

 Selanjutnya penelitian oleh Ketut Vallen Wira 

Atmaja dkk menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan, kualitas pelayanan dan kepuasan secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
13

  

Bank Muamalat merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang 

telah dikenal oleh masyarakat maupun para nasabah bank. Bank Muamalat 

                                                           
12

 Helisia Krisdayanti, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan Konsumen Terhadap 

Loyalitas Konsumen Pada Minimarket Kertapati Jaya Indah Palembang”, Skripsi (Palembang: 

UIN Raden Fatah Palembang, 2017). 
13

 Ketut Vallen Wira Atmaja, I Nyoman Sujana, Kadek Rai Suwena, “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada PT. Pos Cabang Singaraja”, 

Ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol. 10 No. 2 (2017). 
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menjadi menarik untuk diteliti, mengingat Bank Muamalat merupakan bank 

syariah yang pertama kali didirikan.
14

 Dari pengamatan peneliti loyalitas 

nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dapat saja 

menurun dikarenakan beberapa faktor diantaranya kepuasan, kemudahan, 

kepercayaan dan tingkat bagi hasil. Nasabah cenderung loyal apabila mereka 

mendapatkan kemudahan transaksi, baik nasabah yang akan melakukan 

pembiayaan atau nasabah yang akan menabung. Nasabah yang mendapat 

perlakuan yang baik dari petugas cenderung merasa puas sehingga timbul 

loyalitas dalam bentuk keinginan untuk kembali lagi dan lagi.
15

 

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengungkap faktor kualitas 

pelayanan dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah di Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo dengan mengangkat judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Muamalat 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada 

Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo? 

2. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo?  

3. Apakah kualitas pelayanan dan kepuasan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo? 

                                                           
14

 Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung: 

Mizan Pustaka, 2006), 195. 
15

 Sugiono, Wawancara, 09 Oktober 2018. 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan bagi banyak 

pihak, diantaranya adalah:  

1. Untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas nasabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.  

2. Untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh kepuasan terhadap loyalitas 

nasabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.  

3. Untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan 

terhadap loyalitas nasabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo.  

D. Kegunaan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yang 

didapatkan, antara lain:  

1. Bagi Penulis   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan mengenai pengaruh pelayanan dan kualitas terhadap loyalitas 

nasabah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo serta 

mengetahui dan memahami teori-teori manajemen, baik manajemen 

pemasaran ataupun manajemen pemasaran jasa dan sebagai salah satu 

persyaratan guna menyelesaikan jenjang sarjana strata satu (S1).  

2. Bagi Bank Muamalat KCP Ponorogo  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada Bank Muamalat KCP 
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Ponorogo agar lebih baik lagi dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau 

pedoman dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan lembaga 

keuangan syariah.  

3. Bagi Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, 

kesadaran serta informasi untuk mendukung dan memanfaatkan jasa 

lembaga keuangan syariah yang ada. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 

dalam menelaah isi kandungan yang ada didalamnya. Adapun sistematikanya 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritik yang memuat 

pembahasan mengenai kualitas pelayanan, kepuasan dan loyalitas nasabah. 

Serta memuat telaah penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisi tentang rancangan 

beberapa sub bab yaitu rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi 

operasional, lokasi, populasi dan sampel, instrument pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan objek yang digunakan dalam penelitian. Analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian menjadi bentuk yang lebih sederhana, mudah 

dibaca dan mudah di interprestasikan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Loyalitas 

a. Pengertian Loyalitas 

Loyalitas nasabah memiliki peran penting dalam sebuah 

peusahaan, mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja 

keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, hal ini 

menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan 

mempertahankan mereka. Usaha untuk memperoleh pelanggan yang 

loyal tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi melalui beberapa tahapan, 

mulai dari mencari pelanggan potensial sampai memperoleh patners.
16

 

Menurut Fandy Tjiptono menyatakan bahwa loyalitas konsumen 

(customer loyalty) adalah komitmen konsumen terhadap suatu merek, 

toko atau pemasok yang tercermin dari sikap (attitude) yang sangat 

positif dan wujud perilaku (behavior) pembelian ulang yang dilakukan 

oleh konsumen tersebut secara konsisten.
17

 

Loyalitas konsumen juga merupakan komitmen jangka panjang 

konsumen yang berwujud dalam perilaku dan sikap yang loyal terhadap 

perusahaan dan produknya dengan cara mengkonsumsi secara teratur 

                                                           
16

 Ratih Hurriyanti, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 

2015), 128. 
17

 Tjiptono, Manajemen Jasa, 110. 
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dan berulang, sehingga perusahaan dan produknya menjadi bagian 

penting dari proses konsumsi yang dilakukan oleh konsumen.
18

 

Seorang konsumen yang loyal terhadap suatu merek tidak akan 

dengan mudah memindahkan pembeliannya ke merek lain, apa pun yang 

terjadi dengan merek tersebut. Pada umumnya akan melanjutkan 

pembelian merek tersebut walaupun dihadapkan pada berbagai 

alternative merek produk pesaing, yang menawarkan karakteristik 

produk yang lebih unggul dari berbagai sudut atributnya. 

Loyalitas dapat membuat pelanggan melakukan pembelian secara 

konsisten terhadap pemilihan suatu merek. Pelanggan akan berusaha 

untuk meminimumkan resiko, waktu dan proses pengambilan keputusan. 

Pengalaman juga penting karena berhubungan dengan kebiasaan dalam 

pengambilan keputusan. Pilihan baik dan pembelian yang tetap terhadap 

suatu merek pada suatu waktu akan berulang kembali karena adanya 

pengalaman yang baik pada tindakan sebelumnya.
19

 

Menciptakan hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan 

merupakan mimpi seorang pemasar dan hal ini sering menjadi kunci 

keberhasilan pemasaran jangka panjang. Perusahaan yang ingin 

membentuk ikatan pelanggan yang kuat harus memperhatikan sejumlah 

pertimbangan yang beragam.
20

 

 

                                                           
18

 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 217. 
19

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan 

Kontrol (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2000), 79. 
20

 Philip Kotler dan Kevin Lane, Manajemen Pemasaran, 143. 
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b. Indikator Loyalitas Nasabah 

Pelanggan yang loyal merupakan asset penting bagi perusahaan. 

Indikator pelanggan yang loyal adalah sebagai berikut:
21

 

1) Melakukan pembelian ulang secara teratur 

Loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit 

pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus 

menerus terhadap barang atau jasa suatu perusahaan yang dipilih. 

Tingkat kepuasan terhadap barang akan mempengaruhi mereka untuk 

membeli kembali. 

2) Menciptakan citra positif dari mulut ke mulut 

Gambaran singkat sebuah perusahaan yang diciptakan melalui 

pengalaman dan menceritakan serta merekomendasikan kepada orang 

lain sehingga orang tersebut membeli produk/jasa yang sama. 

3) Komitmen Merek 

Konsumen yang setia terhadap suatu produk atau perusahaan tertentu 

cenderung terikat pada merek atau perusahaan tersebut dan akan 

kembali membeli produk yang sama lagi diperusahaan tersebut 

sekalipun tersedia banyak alternative lainnya. 

c. Tingkatan Loyalitas Nasabah 

Proses seorang calon nasabah menjadi nasabah yang loyal terhadap 

perusahaan terbentuk melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan 

nasabah yang loyal, diantaranya:
22

 

                                                           
21

 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), 104. 
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1) Suspects  

Meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang atau jasa 

perusahaan tetapi belum tahu apapun mengenai perusahaan dan 

barang atau jasa yang ditawarkan. 

2) Prospects (yang diharapkan) 

Prospects adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan produk 

atau jasa tertentu dan mempunyai kemampuan untuk membelinya.  

3) Disqualified Prospects (yang tidak berkemampuan) 

Disqualified prospects yaitu orang-orang yang telah mengetahui 

keberadaan barang atau jasa tertentu, tetapi tidak mempunyai 

kemampuan untuk membeli barang/jasa tersebut. 

4) First Time Customers (pembeli baru) 

First time customers yaitu pelanggan yang membeli untuk pertama 

kalinya. Mereka masih menjadi pelanggan yang baru. 

5) Repeat Customers (pembeli berulang-ulang) 

Repeat customers yaitu pelanggan yang telah melakukan pembelian 

suatu produk sebanyak dua kali atau lebih. 

6) Clients (pelanggan tetap) 

Clients membeli semua barang/jasa yang ditawarkan dan mereka 

butuhkan, mereka membeli secara teratur, hubungan dengan jenis 

pelanggan sudah kuat dan berlangsung sangat lama yang membuat 

mereka tidak terpengaruh oleh produk pesaing. 
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7) Advocates (pelanggan tetap atau pendukung) 

Seperti halnya clients, advocates membeli barang/jasa yang 

ditawarkan dan yang mereka butuhkan serta melakukan pembelian 

secara teratur akan tetapi juga merekomendasikan perusahaan yang 

bersangkutan. 

8) Patners  

Patners yaitu pelanggan yang bekerja sama dengan pihak perusahaan 

dengan didasarkan mendapat keuntungan bersama. 

d. Fase Model Loyalitas 

Pada setiap tahap loyalitas, faktor-faktor yang berbeda yang 

mempengaruhi loyalitas tersebut dapat dideteksi. Tahap-tahap tersebut 

yaitu:
23

 

1) Congnitive Loyalty merupakan fase loyalitas pertama. Atribut 

informasi suatu merek tersedia untuk konsumen yang 

mengidentifikasikan bahwa merek tersebut dapat dipilih. Loyalitas 

didasarkan pada keyakinan akan merek (brand belief). Kesadaran 

(cognition) dapat didasarkan pada pengetahuan sebelumnya atau pada 

informasi pengalaman yang baru dialami. 

2) Affective Loyalty merupakan fase kedua yaitu pengembangan 

loyalitas. Kesukaan atau sikap terhadap merek yang dikembangkan 

berdasarkan akumulasi penggunaan yang memuaskan. Gambaran 
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loyalitas merek dihubungkan dengan tingkat untuk suatu merek, sama 

halnya dengan congnitive loyalty bentuk loyalitas ini dapat mengubah 

perilaku dengan beralih pada merek lain. 

3) Conative Loyalty merupakan fase selanjutnya pengembangan loyalitas 

pada tahap conative (behavioral intention) yang dipengaruhi oleh 

pengulangan pengaruh positif terhadap merek. Conative 

mengimplikasikan komitmen khusus suatu merek untuk pembelian 

ulang, sehingga dapat dikatakan conative loalty merupakan loyalitas 

pertama yang mempunyai komitmen yang kuat dalam definisi 

loyalitas. Komitmen ini adalah adanya minat untuk membeli ulang 

dan lebih sama motivasinya. Sebenarnya, konsumen menginginkan 

untuk membeli ulang tetapi tidak direalisasikan menjadi aksi. 

4) Action Loyalty merupakan studi tentang mekanisme dimana intention 

diubah menjadi aksi disebut dengan action control. Dalam urutan 

action control minat dimotivasi dalam loyalitas sebelumnya yang 

ditransformasikan pada kesiapan untuk bertindak. Action 

dipresepsikan sebagai hasil yang perlu terlibat dalam kedua tingkat 

loyalitas tersebut. 

e. Strategi Membangun Loyalitas 

Ada strategi yang dapat digunakan untuk membangun loyalitas yang 

disebut dengan roda loyalitas, yang teliti dari tiga langkah yaitu:
24
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1) Build a foundation for loyalty. Perusahaan perlu membangun pondasi 

yang solid untuk menciptakan loyalitas pelanggan yang memasukkan 

portofoli yang benar dalam mengidentifikasi segmen. 

2) Create loyalty bonds. Untuk membangun loyalitas yang 

sesungguhnya, suatu perusahaan perlu mengembangkan ikatan yang 

erat dengan sesungguhnya, serta memperdalam hubungan tersebut 

dengan melakukan penjualan silang atau menambah nilai melalui 

loyalty reward dan level ikatan yang lebih tinggi. 

3) Reduce churn drivers. Perusahaan perlu mengidentifikasi faktor-

faktor yang dihasilkan dari churn yang membuat kehilangan 

pelanggan dan menggantikannya dengan pelanggan baru. 

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah 

Ada beberapa alasan yang membentuk pelanggan tetap loyal, yaitu:
25

 

1) Nilai (harga dan kualitas). Pelanggan tidak akan meninggalkan 

produk yang diyakini mempunyai kualitas yang baik meski dengan 

harga yang tinggi. Justru sebaliknya, pelanggan akan kecewa jika 

terjadi penurunan kualitas demi mempertahankan harga. 

2) Image. Jika image perusahaan dianggap baik, maka dihasilkan 

pangsa pasar yang luas dan dapat dianggap meningkatkan loyalitas. 

3) Meyakinkan dan mudah diperoleh. Apabila produk di pasar sulit 

diperoleh, maka pelanggan akan mencoba produk lain yang mudah 

diperoleh. 
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4) Kepuasan. Hal ini juga dapat membuat pelanggan tetap loyal pada 

suatu produk atau jasa. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

5) Pelayanan. Bisa berarti penjelasan pada saat pembelian atau jasa 

pasca pembelian pelayanan yang baik dapat meningkatkan persepsi 

kualitas yang tinggi, yang pada akhirnya akan membuat pelanggan 

menjadi lebih kuat dan loyal. 

6) Jaminan (Guarantee or warranty). Bisa dipakai oleh produsen untuk 

memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan akan 

menandakan bahwa produsen peduli pada pelanggan. 

2. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas adalah derajat yang dicapai karakteristik yang berkaitan dalam 

memenuhi persyaratan.
26

 Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi 

sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 

hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan, pemberian pelayanan 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau 

pelanggan.
27
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Menurut Fandy Tjiptono kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen.
28

 Pelayanan pada 

dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan 

kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. 

Salah satu kualitas pelayanan yang dijadikan acuan dalam riset pemasaran 

adalah service quality. Service quality adalah perbandingan antara 

kenyataan yang diterima lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat 

dijadikan bermutu dan nasabah akan puas. Sebaliknya, jika kenyataan 

kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu.
29

 

Kualitas pelayanan yang dirasakan nasabah merupakan nilai global, 

berhubungan dengan suatu transaksi spesifik, lebih abstrak dan eksklusif 

karena didasarkan pada persepsi-persepsi kualitas yang berhubungan 

dengan kepuasan serta komparasi harapan-harapan dengan persepsi-

persepsi kinerja produk jasa bank, fleksibilitas respons terhadap perubahan 

permintaan pasar. Kualitas pelayanan merupakan ciri dan sifat dari 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan atau yang tersirat 

dalam diri pelanggan. Kualitas merupakan kunci menciptakan nilai dan 

kepuasan pelanggan dan ini merupakan pekerjaan setiap orang 

(karyawan).
30
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Industri pelayanan jasa bank yang mengandalkan upaya terbentuknya 

kepuasan nasabah adalah sebagai berikut:
31

 

1) Service profit cycle, pelayanan yang baik diberikan oleh karyawan akan 

menghasilkan kepuasan nasabah yang pada gilirannya akan 

membuahkan loyalitas dan dapat diperoleh keuntungan bagi perbankan. 

2) Service leverage, pemberian pelayanan yang bernilai lebih besar 

dibandingkan dengan nilai biaya yang digunakan nasabah untuk 

memperolehnya, oleh karena nasabah mempunyai kesan memperoleh 

pelayanan ekstra dan perhatian khusus akan mendorong timbulnya 

loyalitas pada nasabah. 

3) Service ability, yaitu tingkat kemampuan pelayanan, kecepatan dan 

kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. 

Sejumlah atribut kualitas pelayanan yang dapat memuaskan pengguna 

industri jasa adalah sebagai berikut:
32

 

1) Ketepatan waktu pelayanan, yaitu kemampuan karyawan untuk 

menyelesaikan pelayanan dengan waktu proses yang lebih cepat 

sehingga dapat meminimalkan waktu tunggu bagi nasabah. 

2) Akurasi pelayanan, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan reabilitas 

pelayanan, tanggung jawab dan bebas dari kesalahan-kesalahan. 

3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, terutama bagi 

karyawan yang berada di garis depan secara langsung berinteraksi dan 

melayani nasabah. 
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4) Kelengkapan, yaitu ketersediaan sarana pendukung serta pelayanan 

komplementer lainnya, seperti buku pedoman, denah dan sebagainya. 

5) Kemudahan mendapatkan pelayanan, seperti outlet, cukupnya jumlah 

karyawan yang melayani, administrasi, fasilitas pendukung seperti 

computer untuk memproses data dan lain-lain. 

6) Variasi model pelayanan, yang berkaitan dengan inovasi untuk 

memberikan pola-pola baru dalam pelayanan. 

7) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan lokasi, ruangan 

tempat pelayanan, kemudahan menjangkau tempat parkir kendaraan, 

ketersediaan informasi dan sebagainya. 

8) Pelayanan pribadi, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan fleksibilitas, 

penanganan permintaan khusus. 

9) Pendukung pelayanan, seperti lingkungan, kebersihan, ruang tunggu 

yang sejuk, nyaman, indah dan lain-lain. 

b. Indikator Kualitas Pelayanan 

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra terdapat lima indikator 

kualitas pelayanan yaitu:
33

 

1) Tangibles (bentuk fisik), yaitu kemampuan perusahaan (bank) dalam 

menunjukkan eksistensinya pada pelanggan. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan (bank) dan 

lingkungan sekitarnya. Bentuk bangunan, tata ruang dan desain interior 

Gedung merupakan bentuk fisik yang dapat meyakinkan nasabah.  
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2) Reability (kehandalan), yaitu kemampuan perusahaan (bank) untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang di janjikan. 

3) Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan bank untuk menolong 

pelanggan dan ketersediaan untuk melayani nasabah dengan baik. 

4) Assurance (jaminan), yaitu kemampuan pegawai bank untuk 

menumbuhkan rasa percaya para nasabah pada bank. 

5) Empathy (empaty), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual yang diberikan kepada para nasabah dengan berupa 

memahami keinginan nasabah. 

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan. Nasabah yang 

puas dengan kualitas pelayanan akan cenderung loyal terhadap perusahaan. 

Bentuk kesetiaannya bisa dengan pembelian ulang dan menyebarkan citra 

positif dari mulut ke mulut. 

c. Karakterisrik Kualitas Pelayanan 

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan. Baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggan secara 

konsisten. Karakteristik dari suatu pelayanan sebagai berikut:
34

 

1) Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi. 
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2) Pelayanan pada kenyataanya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang bersifat tindakan sosial. 

3) Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat 

dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan 

tempat bersama. 

Karakteristik tersebut dapat diwujudkan sebagai dasar pemberian pelayanan 

terbaik bagi nasabah. disebut sangat baik atau terbaik sesuai dengan 

standart pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberian layanan, 

dalam konteks ini adalah bank. 

3. Kepuasan 

a. Pengertian Kepuasan 

Menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa kepuasan konsumen 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, 

konsumen tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, konsumen puas. 

Jika kinerja berada dibawah harapan, konsumen tidak puas. Jika kinerja 

melebihi harapan, konsumen amat puas atau senang.
35

  

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang 

dimiliki seseorang berdasarkan perbandingan antara kenyataan yang 

diperoleh dengan harapan yang dimiliki oleh konsumen. Jika barang dan 
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jasa yang dibeli oleh konsumen sesuai dengan harapan konsumen maka 

konsumen tersebut puas, begitupun juga sebaliknya.
36

 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu konsep yang telah dikenal 

banyak digunakan dalam berbagai bidang riset pelanggan (menggangap 

bahwa pelanggan dapat menilai kinerja karyawan, yang dibandingkan 

dengan harapan sebelum membeli atau mengkonsumsi).  

Konsumen yang memiliki kepuasan yang tinggi biasanya akan 

setia lebih lama, membeli lebih banyak ketika perusahaan 

memperkenalkan produk baru dan meng-upgrade produk yang ada, 

berbicara baik mengenai perusahaan dan produk mereka, jarang 

memperhatikan merek pesaing dan tidak sensitive terhadap harga, 

menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan dan lebih mudah 

mempertahankan mereka dibandingkan mencari konsumen baru karena 

transaksi bersifat rutin. 

Riset menunjukkan bahwa kecocokan positif dan negative 

memiliki efek yang berbeda terhadap kepuasan, bahkan terkadang 

ketidakcocokan berpengaruh lebih besar terhadap ketidakpuasan 

pelanggan daripada kesesuaian pada tingkat mikro. Untuk memudahkan 

mengenali kepuasan pelanggan, digunakan ukuran sebagai berikut:
37
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1) Service Quality < Expectation 

Jika kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan lebih kecil dari 

ekspektasi konsumen, maka akan mengakibatkan ketidakpuasan 

terhadap konsumen. 

2) Service Quality = Expectation 

Jika nilai kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan sama dengan 

harapan konsumen, maka muncul kepuasan yang biasa diinginkan 

konsumen. 

3) Service Quality > Expectation 

Jika kualitas pelayanan lebih besar dari harapan yang diinginkan 

konsumen, maka akan membuat kepuasan konsumen yang sangat luar 

biasa. 

Kepuasan dilihat sebagai pengalaman kumulatif melakukan pembelian 

dan pengalaman pelanggan dalam mengkonsumsi produk jasa.
38

 

b. Tingkat Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa hubungan antara 

kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen tidaklah proporsional. 

Misalkan kepuasan konsumen diberikan rating dari skala satu sampai 

dengan lima. Pada tingkat kepuasan konsumen yang terendah (tingkat 

satu), konsumen mungkin akan meninggalkan perusahaan dan juga 

mungkin mengatakan hal-hal yang jelek mengenai perusahaan. Pada 

tingkat kedua sampai empat, konsumen merasa sedikit puas tetapi masih 
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mudah untuk berpindah ketika penawaran lebih baik datang. Pada 

tingkat kelima, konsumen sangat mungkin membeli ulang dan juga 

mengatakan hal-hal baik mengenai perusahaan. Kepuasan tinggi atau 

kebahagiaan menciptakan ikatan emosional dengan merek atau 

perusahaan, bukan hanya preferensi rasional.
39

 

Konsumen yang memiliki kepuasan yang tinggi biasanya akan 

setia lebih lama, membeli lebih banyak ketika perusahaan 

memperkenalkan produk baru dan meng-upgrade produk yang ada, 

berbicara baik mengenai perusahaan dan produk mereka, jarang 

memperhatikan merek pesaing dan tidak sensitive terhadap harga, 

menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan dan lebih mudah 

mempertahankan mereka dibandingkan mencari konsumen baru karena 

transaksinya bersifat rutin.
40

 

c. Mengukur Kepuasan Nasabah 

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra terdapat beberapa cara 

mengukur kepuasan nasabah, yaitu:
41

 

1) Sistem keluhan dan saran.  

Perusahaan menerima keluhan dan saran dari pelanggan dengan 

membuka kotak saran baik melalui surat, telepon bebas pulsa, 

customer hot line, kartu konsumen, kotak saran maupun berbagai 

sarana keluhan lainnya. 
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2) Survey kepuasan konsumen. 

Biasanya penelitian mengenai kepuasan konsumen dilakukan melalui 

pos, telepon atau wawancara pribadi atau bisa juga perusahaan 

mengirimkan angket ke orang-orang tertentu. 

3) Pembeli bayangan. 

Perusahaan menyuruh orang-orang tertentu untuk membeli ke 

perusahaan lain, sehingga pembeli misterius ini dapat melaporkan 

keunggulan dan kelemahan pelayanan-pelayanan yang melayani. 

4) Analisis pelanggan yang lari. 

Perusahaan yang kehilangan langganan mencoba untuk 

menghubungi konsumen tersebut dan dibujuk kenapa mereka 

berhenti, pindah ke perusahaan dan lain-lain. Dengan informasi yang 

diperoleh maka perusahaan dapat lebih meningkat kinerjanya dengan 

cara meningkatkan kepuasan para konsumen. 

d. Strategi Kepuasan Konsumen 

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra menyatakan ada 

beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan 

kepuasan konsumen diantaranya:
42

 

1) Strategi manajemen ekspektasi pelanggan 

Ekspektasi pelanggan dibentuk dan didasarkan pada sejumlah faktor 

seperti pengalaman berbelanja di masa lalu, opini teman dan kerabat, 

serta informasi dan janji-janji perusahaan dan para pesaingnya. 
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2) Relationship marketing & management 

Relationship marketing & management merupakan cara berpikir 

mengenai pelanggan, pemasaran dan penciptaan nilai, bukan sekedar 

serangkaian alat, teknik dan taktik. Dengan kata lain relationship 

marketing & management adalah strategi menarik, mempertahankan 

dan meningkatkan relasi pelanggan. 

3) Strategi pemulihan layanan 

Strategi pemulihan layanan spesifik sangat bervariasi, misalnya 

berupa permohonan maaf, kompensasi atau ganti rugi, pengembalian 

uang, penjelasan atas penyebab kegagalan jasa, pengerjaan ulang jasa 

yang diberikan, dan seterusnya. 

4) Sistem penanganan komplain secara efektif 

Proses penanganan komplain secara efektif dimulai dari identifikasi 

dan penentuan sumber masalah yang menyebabkan pelanggan tidak 

puas dan mengeluh dan sekaligus memberikan peluang untuk 

mengubah pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas 

terhadap produk/jasa (atau bahkan menjadi pelanggan abadi). 

5) Techonology Infusion Strategy 

Teknologi bisa dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan dan 

memuaskan pengalaman service encounter pelanggan. Service 

encounter bisa secara langsung secara tatap muka di setting jasa 

aktual, via telepon, melalui surat atau lewat internet. 
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6) Superior customer service 

Strategi superior customer service diwujudkan dengan cara 

menawarkan layanan yang lebih baik dibandingkan para pesaing. 

Bentuk layanan pelanggan yang dikembangkan meliputi garansi, 

jaminan, pelatihan cara menggunakan produk, konsultasi teknis, 

klub/organisasi pemakai produk, pemantauan dan lain-lain. 

7) Strategi retensi pelanggan 

Retensi pelanggan bisa dipandang sebagai bayangan cermin dari 

defeksi pelanggan (customer defection), dimana tingkat retensi yang 

tinggi berdampak sama dengan tingkat defeksi rendah. Implikasinya, 

upaya peningkatan retensi pelanggan membutuhkan pemahaman 

terhadap faktor yang menyebabkan pelanggan beralih pemasok. 

8) Aftermarketing 

Aftermarketing bertujuan sama dengan relationship marketing yaitu 

berupaya membangun relasi jangka panjang dengan pelanggan dan 

meningkatkan customer lifetime value. Perhatian dan upaya 

pemasaran yang difokuskan pada pelanggan saat ini guna 

memaksimumkan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan.   

e. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

Ada beberapa alasan yang membentuk kepuasan konsumen, yaitu antara 

lain:
43
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1) Kualitas Produk 

Konsumen akan puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Dikatakan 

berkualitas bagi seseorang jika produk tersebut dapat memenuhi 

kebutuhannya. 

2) Kualitas Pelayanan 

Konsumen akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang 

baik atau yang sesuai dengan harapan. 

3) Emosional 

Konsumen akan merasa puas ketika orang memujinya karena 

menggunakan merek yang mahal. 

4) Harga 

Harga merupakan bagian yang melekat pada produk yang 

mencerminkan seberapa besar kualitas produk tersebut. Produk yang 

mempunyai kualitas yang sama, tetapi menetapkan harga yang 

relative murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi. 

5) Biaya 

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 
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f. Elemen Kepuasan Konsumen 

Terdapat lima elemen yang menyangkut kepuasan konsumen, yaitu:
44

 

1) Harapan (Expectations) 

Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa dibentuk sebelum 

konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Saat pembelian 

dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka 

terima sesuai dengan harapan, keinginan dan keyakinan mereka. 

2) Kinerja (performance) 

Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa 

ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Ketika 

kinerja aktual barang atau jasa berhasil maka konsumen akan merasa 

puas. 

3) Perbandingan (comparison) 

Membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli 

dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa. Konsumen akan 

merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi 

persepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. 

4) Perbedaan (discrepancy) 

Jika level kinerja tidak sama, discrepancy mengindikasikan 

perbedaan antara level kinerja dengan harapan. Untuk negative 

disconfirmations, yaitu ketika kinerja aktual berada di bawah level 
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harapan, kesenjangan yang lebiih luas lagi akan mengakibatkan 

tingginya level ketidakpuasan. 

5) Konfirmasi (confirmation) dan diskonfirmasi (disconfirmation) 

Konfimasi atau terkonfirmasi terjadi jika harapan sesuai dengan 

kinerja aktual produk, sebaliknya diskonfirmasi atau tidak 

terkonfirmasi terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah 

dari kinerja aktual produk. 

g. Indikator Kepuasan 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller terdapat tiga indikator 

kepuasan yaitu:
45

 

1) Kesesuaian Harapan 

Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang 

diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh pelanggan. 

2) Membeli Kembali 

Merupakan kesediaan pelanggan untuk berkunjung kembali atau 

melakukan pembelian ulang terhadap produk terkait. 

3) Merekomendasikan Kepada Orang Lain 

Merupakan kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk 

yang telah dirasakannya kepada teman atau keluarga. 
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4. Keterkaitan antara variabel kualitas pelayanan, kepuasan dan loyalitas. 

a. Keterkaitan kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat diartikan 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketepatan dalam mengimbangi penyampaiannya dalam mengimbangi 

harapan konsumen. Hal ini didukung oleh peneliti terdahulu oleh Azka Al 

Afifah (2016), Helisia Krisdayanti (2017), Ketut Valien Wira Atmaja dkk 

(2017), Muhammad Azkal Faiz (2016). Dari beberapa penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa kualitas pelayanan itu berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Menurut Ali Hasan di dalam Buku “Marketing Bank Syariah” bahwa 

pelayanan yang bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai biaya yang 

digunakan nasabah untuk memperolehnya, oleh karena itu nasabah 

mempunyai kesan memperoleh pelayanan ekstra dan perhatian khusus yang 

akan mendorong tumbuhnya loyalitas pada nasabah.
46

 Maka hipotesis 

penelitian yang dibangun dalam penelitian ini: 

H1 : Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

Nasabah. 
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b. Keterkaitan kepuasan terhadap loyalitas 

Menurut Ali Hasan di dalam buku “Marketing Bank Syariah” 

bahwa kualitas jasa yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan 

kepuasan pelanggan dan akan memberikan berbagai manfaat di antara 

lain yakni mendorong terciptanya loyalitas pelanggan/nasabah.
47

 

Sedangkan penelitian terdahulu oleh Muhammad Azkal Faiz (2016), 

Kusuma Wijayanto (2015), Ketut Valien Wira Atmaja dkk (2017), 

Helisia Krisdayanti (2017), Azka Al Afifah (2016). Dari beberapa 

penelitian terdahulu tersebut menyebutkan bahwa kepuasan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Maka hipotesis 

penelitian yang dibangun dalam penelitian ini: 

H2 : Kepuasan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Nasabah. 

c. Keterkaitan kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap loyalitas 

Menurut Etta Mamang Sangadji dalam buku “Perilaku 

Konsumen” bahwa kualitas memberikan suatu dorongan kepada 

pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. Pada 

gilirannya, kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau 

loyalitas pelanggan pada perusahaan yang memberikan kualitas 

memuaskan.
48

 Sedangkan penelitian terdahulu oleh Azka Al Afifah 

(2016), Helisia Krisdayanti (2017), Ketut Valien Wira Atmaja dkk 

(2017), Muhammad Zakiy (2017), Muhammad Azkal Faiz (2016). Dari 

beberapa penelitian terdahulu tersebut menyebutkan bahwa kualitas 
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pelayanan dan kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Maka hipotesis penelitian yang dibangun dalam 

penelitian ini: 

H3 : Kualitas Pelayanan dan Kepuasan berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas Nasabah. 

B. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan 

penelitian ini, diantaranya: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil Penelitian 

1. Azka Al 

Afifah 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan, 

Kepercayaan 

dan Kepuasan 

Terhadap 

Loyalitas 

Nasabah 

(Studi Kasus 

di PT Bank 

Syariah 

Mandiri 

Kantor 

1. Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

2. Analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

 

1. Variabel 

independen 

a. Kualitas 

layanan 

b. kepercayaan 

c. kepuasan 

2. Variabel 

dependen 

a. loyalitas 

nasabah 

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

kualitas layanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

nasabah. 

kepuasan 

berpengaruh 

positif terhadap 
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Cabang 

Simpang Patal 

Palembang).
49

 

loyalitas 

nasabah. 

2. Helisia 

Krisdayanti 

(2017) 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan dan 

Kepuasan 

Konsumen 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

Pada 

Minimarket 

Kertapati Jaya 

Indah 

Palembang.
50

 

1. Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

2. Analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

1. Variabel 

independent 

a. Kualitas 

layanan 

b. Kepuasan 

konsumen 

3. Variabel 

dependen 

a. Loyalitas 

konsumen 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pengaruh 

variabel 

independent 

(kualitas 

layanan dan 

kepuasan 

konsumen) 

berpengaruh 

signfikan 

terhadap 

variabel 

dependen 

(loyalitas 

konsumen) 

artinya 
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 Azka Al Afifah, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap 

Loyalitas Nasabah (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal 

Palembang)”, Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017). 
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 Helisia Krisdayanti, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan Konsumen Terhadap 

Loyalitas Konsumen Pada Minimarket Kertapati Jaya Indah Palembang”, Skripsi (Palembang: 
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kenaikan 

variabel 

dependen akan 

diikuti oleh 

variabel 

dependen secara 

signifikan. 

3. Ketut 

Valien Wira 

Atmaja, I 

Nyoman 

Sujana, 

Kadek Rai 

Suwena 

(2017) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Kepuasan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Pada PT. Pos 

Cabang 

Singaraja.
51

 

1. Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

2. Analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

 

1. Variabel 

independent 

a. Kualitas 

pelayanan 

b. Kepuasan 

2. Variabel 

dependen 

a. Loyalitas 

pelanggan 

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh yng 

signifikan 

antara kualitas 

pelayanan 

dengan loyalitas 

pelanggan, 

kepuasan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
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 Ketut Valien Wira Atmaja, I Nyoman Sujana, Kadek Rai Suwena, “Pengaruh Kualitas 
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loyalitas 

pelanggan, 

variabel kualitas 

pelayanan dan 

kepuasan sama-

sama 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan. 

4. Muhammad 

Zakiy 

(2017) 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Loyalitas 

Nasabah Bank 

Syariah 

Dengan 

Kepuasan 

Nasabah 

Sebagai 

1. Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

2.  Analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

 

1. Variabel 

dependen 

a. Kualitas 

layanan 

2. Variabel 

independent 

a. Loyalitas 

nasabah 

b. Kepuasan 

nasabah 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

layanan 

berpengaruh 

positif terhadap 

memberikan 

pelayanan dan 

dapat 

mempengaruhi 

tinggi 
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Variabel 

Intervening.
52

 

rendahnya 

kepuasan 

nasabah. 

5. Kusuma 

Wijayanto 

(2015) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan dan 

Loyalitas 

Nasabah 

Bank.
53

 

1. Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

2.  Analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

 

1. Variabel 

independent 

a. Kualitas 

pelayanan 

2. Variabel 

dependen 

a. Kepuasan 

b. Loyalitas 

nasabah 

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

bukti fisik dan 

ketanggapan 

masing-masing 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 

sedangkan 

variabel 

jaminan, 

keandalan dan 

perhatian tidak 
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berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah. 

Variabel bukti 

fisik, jaminan, 

ketanggapan, 

keandalan, 

perhatian dan 

kepuasan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

nasabah. 

6. Muhammad 

Azkal Faiz 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Kepuasan 

Terhadap 

Loyalitas 

Nasabah 

1. Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

1. Analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

1. Variabel 

dependen 

a. Kualitas 

pelayanan 

b. Kepuasan 

2. Variabel 

independent 

Hasil penelitian 

ini menyatakan 

bahwa terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

kualitas 

pelayanan dan 
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Berbelanja 

Online di 

Olx.co.id 

(Studi Pada 

Mahasiswa 

Manajemen 

Dakwah 

Fakultas 

Dakwah dan 

Komunikasi 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta)
54

 

 a. Loyalitas 

nasabah 

kepuasan 

terhadap 

loyalitas 

berbelanja 

online di 

Olx.co.id 

mahasiswa 

manajemen 

dakwah fakultas 

dakwah dan 

komunikasi 

universitas 

islam negeri 

sunan kalijaga 

Yogyakarta. 

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan 

No. Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1. Azka Al 

Afifah 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan, 

Kepercayaan 

Subjek penelitian 

sama-sama di 

Bank Syariah, 

penelitian yang 

Populasi yang digunakan 

adalah nasabah PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Simpang Patal 
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dan Kepuasan 

Terhadap 

Loyalitas 

Nasabah (Studi 

Kasus di PT. 

Bank Syariah 

Mandiri 

Kantor Cabang 

Simpang Patal 

Palembang). 

digunakan sama-

sama kuantitatif 

dan teknik 

penelitian sama-

sama 

menggunakan 

teknik sampling 

incidental. 

Palembang sedangkan 

peneliti menggunakan 

populasi nasabah Bank 

Muamalat KCP Ponorogo, 

menggunakan variabel 

kualitas layanan, 

kepercayaan dan kepuasan 

terhadap loyalitas nasabah 

sedangkan peneliti 

menggunakan variabel 

kualitas pelayanan dan 

kepuasan terhadap loyalitas 

nasabah. 

2. Helisia 

Krisdayanti 

(2017) 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan dan 

Kepuasan 

Konsumen 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

Pada 

Minimarket 

Variabel yang 

digunakan sama-

sama 

menggunakan 

kualitas layanan 

dan kepuasan 

terhadap loyalitas 

konsumen, teknik 

penelitian 

menggunakan 

Penelitian ini berlokasi di 

Minimarket Kertapati Jaya 

Indah Palembang sedangkan 

peneliti berlokasi di Bank 

Muamalat KCP Ponorogo, 

populasi yang digunakan 

adalah konsumen 

Minimarket Kertapati Jaya 

Indah Palembang sedangkan 

peneliti menggunakan 
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Kertapati Jaya 

Indah 

Palembang. 

teknik sampling 

incidental. 

populasi nasabah Bank 

Muamalat KCP Ponorogo. 

3. Ketut 

Valien Wira 

Atmaja, I 

Nyoman 

Sujana, 

Kadek Rai 

Suwena 

(2017). 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Kepuasan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Pada PT. Pos 

Cabang 

Singaraja. 

Penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

kualitas 

pelayanan dan 

kepuasan 

terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Berlokasi di PT. Pos Cabang 

Singaraja sedangkan peneliti 

berlokasi di Bank Muamalat 

KCP Ponorogo, populasi 

yang digunakan pelanggan 

PT. Pos Cabang Singaraja 

sedangkan peneliti nasabah 

Bank Muamalat KCP 

Ponorogo. 

4. Muhammad 

Zakiy 

(2017) 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Loyalitas 

Nasabah Bank 

Syariah dengan 

Kepuasan 

Nasabah 

sebagai 

Pengaruh 

kualitas 

pelayanan yang 

menggunakan 

lima indikator 

yaitu: reliability 

(kehandalan), 

responsiveness 

(ketanggapan), 

assurance 

Penelitian ini populasinya 

adalah nasabah lima Bank 

Syariah di Indonesia yang 

bertransaksi selama minimal 

2 tahun sedangkan peneliti 

yaitu nasabah Bank 

Muamalat KCP Ponorogo. 
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Variabel 

Intervening. 

(jaminan), 

empathy 

(kepedulian), 

tangibles 

(berwujud), 

lokasi penelitian 

sama-sama di 

Bank Syariah dan 

teknik penelitian 

kuantitatif. 

5. Kusuma 

Wijayanto 

(2015) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan dan 

Loyalitas 

Nasabah Bank. 

Objek yang 

digunakan sama-

sama Bank 

Syariah, teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

sampling 

incidental, 

variabel yang 

digunakan sama-

sama kualitas 

pelayanan dan 

Populasi yang diteliti seluruh 

nasabah penghimpun dana 

dan nasabah pembiayaan 

Bank Jateng Syariah Cabang 

Surakarta sedangkan peneliti 

mengambil populasi pada 

Bank Muamalat KCP 

Ponorogo. 
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kepuasan 

terhadap loyalitas 

nasabah. 

6. Muhammad 

Azkal Faiz 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Kepuasan 

Terhadap 

Loyalitas 

Nasabah 

Berbelanja 

Online di 

Olx.co.id 

(Studi Pada 

Mahasiswa 

Manajemen 

Dakwah 

Fakultas 

Dakwah dan 

Komunikasi 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan Kalijaga 

Variabel yang 

digunakan sama-

sama 

menggunakan 

kualitas 

pelayanan dan 

kepuasan 

terhadap loyalitas 

nasabah. 

Menggunakan teknik 

sampling purposive 

sedangkan peneliti 

menggunakan teknik 

sampling incidental, 

populasi penelitian ini 

mahasiswa manajemen 

dakwah fakultas dakwah dan 

komunikasi universitas islam 

negeri sunan kalijaga 

Yogyakarta sedangkan 

peneliti mengambil populasi 

nasabah Bank Muamalat 

KCP Ponorogo. 
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Yogyakarta). 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiono kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan 

antar variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. 

Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya 

dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa 

hubungan antar variabel yang diteliti.
55

 Berdasarkan landasan teori dan 

telaah pustaka diatas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

1) Jika kualitas pelayanan tinggi, maka  loyalitas nasabah tinggi.  

2) Jika kepuasan nasabah tinggi, maka loyalitas nasabah tinggi.  
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 60. 
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1. Bentuk fisik 

2. Kehandalan 

3. Ketangapan 

4. Jaminan 

5. Empati 

Teori Fandy Tjiptono 

Kepuasan (X2)  

1. Kesesuaian harapan 

2. Membeli kembali 

3. Merekomendasikan 

kepada pihak lain 

Teori Philip Kotler 

Loyalitas Nasabah (Y) 

1. Melakukan pembelian 

ulang 

2. Menciptakan citra 

positif dari mulut ke 

mulut 

3. Komitmen merek 

Teori Ali Hasan 



 

 

52 

 

3) Jika kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah tinggi, maka nasabah 

akan loyal kepada perusahaan. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah  jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji 

lagi kebenarannya. Secara statistika, hipotesis diartikan sebagai pernyataan 

mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan 

data yang diperoleh dari sampel penelitian. Hipotesis dinyatakan 

berdasarkan rumusan masalah pada penelitian yang diajukan. Agar 

hipotesis dapat teruji berdasarkan data yang dkumpulkan, maka pernyataan 

yang digunakan kalimatnya harus jelas, tidak menimbulkan banyak 

penafsiran agar dapat diukur.
56

 Berdasarkan dengan kerangka pemikiran 

diatas, dapat ditarik hipotesis sementara yaitu: 

H0 : Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah 

Bank Muamalat KCP Ponorogo.  

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah 

Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

H0 : Kepuasan tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank 

Muamalat KCP Ponorogo. 

H1 : Kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah Bank 

Muamalat KCP Ponorogo.  

H0 : Kualitas pelayanan dan kepuasan bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo. 
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H1 : Kualitas pelayanan dan kepuasan bersama-sama berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan ini peneliti menggali sejumlah fakta data atau fakta-

fakta yang ada di Bank Muamalat KCP Ponorogo dengan teknik 

pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan angket dengan 

menyebar lembaran pertanyaan atau pernyataan yang akan diisi oleh 

nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo. Setelah data terkumpul maka 

data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 

kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif yaitu data yang berwujud 

angka-angka yang bisa diperoleh dari hasil penjumlahan (menghitung) 

atau bisa juga dengan hasil pengukuran.
57

 Sehingga dapat diketahui ada 

atau tidaknya pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap loyalitas 

nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih banyak 

menggunakan logika hepotetik verifikatif yang dimulai dengan berfikir 

deduktif untuk menurunkan hipotesis kemudian melakukan pengujian 

dilapangan dan kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data 

empiris.
58
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau karakteristik atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
59

 Berdasarkan 

hubungan antar variabelnya, maka dalam penelitian terdiri atas dua 

macam variabel yaitu, variabel terikat (dependen) dan variabel bebas 

(independen).
60

 

a. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, terdapat dua 

variabel independen yaitu kualitas pelayanan (X1) dan kepuasan 

(X2). Variabel kualitas pelayanan, indikatornya adalah:
61

 

a) Tangibles (Bentuk Fisik)  d) Assurance (Jaminan) 

b) Reability (Kehandalan)  e) Empaty (Empati) 

c) Responsive (Ketanggapan) 

Variabel kepuasan, indikatornya adalah:
62

 

a) Kesesuaian harapan 

b) Membeli kembali 
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c) Merekomendasikan kepada pihak lain 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah loyalitas 

nasabah (Y). Variabel loyalitas, indikatornya adalah:
63

 

a) Melakukan pembelian ulang 

b) Menciptakan citra positif dari mulut ke mulut 

c) Komitmen merek 

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada Tabel Definisi 

Operasional Variabel dibawah ini: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Indikator Sumber 

1. Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

Kualitas pelayanan yaitu setiap 

tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak ke pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. 

1. Tangibles (Bentuk 

Fisik) 

2. Reability 

(Kehandalan) 

3. Responsive 

(Ketanggapan) 

4. Assurance (Jaminan) 

5. Empaty (Empati) 

Fandhy Tjiptono dan 

Gregorius Chandra, 

Service Quality & 

Satisfaction 

(Yogyakarta: Andi 

Ofset, 2011), 198. 

2. Kepuasan 

(X2) 

Kepuasan yaitu tingkat perasaan 

dimana seseorang menyatakan 

hasil perbandingan atas kinerja 

produk atau jasa yang diterima 

sesuai yang diharapkan. 

1. Kesesuaian Harapan 

2. Membeli Kembali 

3. Merekomendasikan 

Philip Kotler dan Kevin 

Lane Keller, Manajemen 

Pemasaran Edisi Ketiga 

Belas (Jakarta: 

Prenhallindo, 2008), 

140.  

3. Loyalitas 

Nasabah 

(Y) 

Loyalitas yaitu komitmen yang 

dipegang untuk membeli ulang 

atau berlangganan dengan 

barang atau jasa yang disukai 

secara konsisten dimasa datang. 

1. Melakukan 

Pembelian Ulang 

2. Menciptakan citra 

positif dari mulut ke 

mulut 

3. Komitmen Merek 

Ali Hasan, Marketing 

Bank Syariah (Bandung: 

Ghalia Indonesia, 2010), 

104. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau obyek itu.
64

 

Dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah nasabah penghimpun 

dana Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dengan 

jumlah 5.089 orang.
65

  

Tabel 3.2 Populasi Bank Muamalat per 28 Desember 2018 

No Nasabah Jumlah Nasabah 

1. Rekening tabungan 4.837 

2. Rekening deposito 160 

3. Rekening giro 92 

JUMLAH 5.089 
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2. Sampel 

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan 

bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya 

keterbatasan dana, waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, 

biasanya pada penelitian dengan jumlah populasi besar. Apabila peneliti 

dapat menjangkau seluruh populasi maka tidak perlu dilakukan 

pengambilan sampel.
66

 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling 

insidental yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

keberulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
67

 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan rumus 

Slovin. Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk 

menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah 

populasi tidak diketahui secara pasti.
68

 

n = 
 

        
 

dimana: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

E = eror margin 
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Disini peneliti akan menentukan sampel tersebut menggunakan 

rumus Slovin, yaitu: 

n = 
 

        
 

n = 
    

              
 

n = 98,173 

Peneliti membulatkannya menjadi 100. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Aktivitas penelitian tidak terlepas dari keberadaan “data” yang 

merupakan bahan informasi utama untuk membuat gambaran spesifik 

tentang objek penelitian. Data merupakan semua fakta atau keterangan 

tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 

informasi. Data penelitian bisa berasal dari berbagai hal yang dikumpulkan 

dengan memakai berbagai teknik selama proses penelitian berlangsung. 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian bisa dikelompokkan ke dalam 2 

jenis yakni data primer dan data sekunder.
69

 

1. Data Primer 

Merupakan data yang didapat/dikumpulkan oleh peneliti dengan 

cara langsung dari sumbernya. Untuk memperoleh data primer, peneliti 

wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan 

peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, 

wawancara serta penyebaran kuesioner. Penelitian ini peneliti 
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menggunakan data primer dengan cara menyebar angket kepada 

responden.  

2. Data Sekunder  

 Sumber sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen.
70

 Data yang didapatkan oleh peneliti berupa data 

sekunder yaitu data dari buku, jurnal dan skripsi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data mutlak diperlukan dalam setiap kegiatan penelitian. Hal ini 

mengingat bahwa data merupakan segala fakta dan angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi mengenai hasil 

penelitian. Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah berikut ini:
71

 

1. Interview (Wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

responden sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan 

diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidaknya 

pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 
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2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dengan demikian kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.  

Angket yang digunakan merupakan angket tertutup, dimana pada 

setiap item sudah tersedia pilihan jawaban dan tidak memerlukan 

penjelasan, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang 

tersedia, dengan memberikan tanda checklist (√) pada masing-masing 

jawaban yang dianggap tepat. Angket yang berupa pertanyaan 

digunakan untuk memperoleh data tentang kualitas pelayanan (variabel 

X1), data tentang kepuasan (variabel X2), dan data loyalitas nasabah 

(variabel Y).  

Dalam pelaksanaannya angket diberikan kepada responden yakni 

nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo untuk dijawab dan diisi sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Skala likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, presepsi seseorang atau 

sekelompok orang terhadap fenomena atau gejala yang telah 

ditetapkan oleh peneliti.
72

 

 

                                                           
72

 Sugiono, Metode Penelitian, 93. 



 

 

63 

 

Keterangan:
73

  

SS  = Sangat Setuju  diberi skor 5 

ST  = Setuju   diberi skor 4 

N  = Netral   diberi skor 3 

TS  = Tidak Setuju   diberi skor 2 

STS  = Sangat Tidak Setuju  diberi skor 1 

3. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara 

dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi 

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 

objek-objek alam yang lain. Observasi dilakukan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

tidak terlalu besar. 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan 

dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden, menyajiakan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
74

 

Dalam penelitian kuantitatif, untuk dapat menganalisis data dan 

mendeskripsikannya dengan rumus statistic. Dalam perhitungan staistik, 
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alat yang sering digunakan adalah olah data SPSS, karena pengolahan dan 

analisis data kuantitatif lebih mudah diaplikasikan ke dalam olah data 

SPSS. Peneliti menggunakan oleh data SPSS versi 21. 

1. Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Menurut Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang yang hendak diukur.
75

 Validitas merupakan 

derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian 

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, 

data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek penelitian.
76

 

Kriteria Uji Validitas adalah :  

1. Apabila rhitung  > rtabel maka kuesioner tersebut valid 

2. Apabila rhitung  <  rtabel maka kuesioner tersebut tidak valid  

Dalam uji ini, setiap item akan diuji korelasinya dengan skor total 

variabel yang dimaksud. Untuk sampel 30 responden dengan alpha 

5% (0,05) didapat r tabel 0,361. Adapun cara menghitungnya yaitu 

dengan menggunakan korelasi product moment  dengan rumus: 
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  ∑     (∑  )(∑  )

√( ∑  
  (  ) )( ∑  

 
 (  ) )

 

Dimana: 

rxy   = Korelasi antara variable x dengan y  

∑x  = Jumlah seluruh nilai x 

∑y = jumlah seluruh nilai y 

∑xy = Jumlah perkalian antara nilai x dan nilai y 

n  = Number of cases 

Pengujian Reabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya 

kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki 

tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian 

instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap.
77

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat ketepatan alat tersebut dalam 

mengukur apa yang diukurnya.
78

 Artinya kapan pun alat penilaian 

tersebut akan digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. 

Apabila nilai cronbach’s alpha suatu variabel > 0,60,  maka 

indikator yang digunakan oleh variabel adalah reliabel, sedangkan 

apabila nilai cronbach’s alpha suatu variabel < 0,60, maka 

indikator yang digunakan oleh variabel adalah tidak reliabel.
79
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2. Uji Asumsi Klasik 

  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data memenuhi syarat 

untuk dianalisis lebih lanjut. Terdapat beberapa syarat uji asumsi klasik 

untuk analisis regresi ganda, diantaranya: 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) data. 

Uji normalitas ini mengasumsikan bahwa data di tiap variable 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
80

 Untuk mengetahui 

normal atau tidaknya sebaran data, maka dilakukan perhitungan uji 

normalitas sebaran dengan uji statistik kolmogrov-smirnov (K-S). 

Menurut Andhita Dessy data dapat dikatakan berdistribusi normal 

jika nilai signifikan > 0,05 sebaliknya jika nilai signifikan < 0,05 

maka sebarannya dinyatakan tidak normal. 

B. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi 

multikolinieritas diantara variabel bebas.
81

  

Untuk mendeteksi ada atu tidaknya multikolinieritas yaitu:
82
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1) Nilai R
2 

yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat titpis, tetapi secara individual variabel bebas 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

2) Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi diatas 

0,90 maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka 

tingkat kolonieritas dapat ditoleransi. 

C. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamat ke pengamat lain. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.
83

 

Salah satu cara untuk melihat adanya problem heterokedastisitas 

adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Cara 

menganalisisnya:
84

 

1) Dengan melihat apakah titik-titik memiliki pola tertentu yang 

teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, 

jika terjadi maka mengindikasikan terdapat heterokedastisitas.  

2) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 10 pada sumbu Y maka 

mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.  
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Selain itu untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas 

dalam suatu persamaan regresi dapat dilihat melalui Uji Glejser 

dengan dasar pengambilan keputusan:
85

 

1) Tidak terjadi heterokedastisitas jika nilai t hitung lebih kecil dari 

t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.  

2) Terjadi heterokedastisitas jika nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.  

D. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Digunakan 

pada analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier 

ganda. Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis 

regresi dari variabel independen x terhadap variabel dependen y. 

Berdasarkan model garis regresi tersebut dapat diuji linieritas garis 

regresinya bila nilai P-value ditunjukkan pada Deviation from 

Linierity > 0,05 maka garis regresi x linier terhadap y.
86

 

E. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah 

antar variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling 

mempengaruhi. Jika terjadi autokorelasi maka menunjukkan adanya 

masalah autokorelasi
87

 salah satu cara untuk mendeteksi 
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autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson, dengan 

pengambilan keputusan dibawah ini:
88

 

1) Menentukan hipotesis 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

2) Menentukan nilai α dengan d tabel (n,k) terdiri atas dl dan du 

3) Menentukan kriteria pengujian 

a) Tidak terjadi autokorelasi jika (4-dl) < dw < dl 

b) Terjadi autokorelasi positif jika dw< dl, koefisien korelasinya 

lebih besar dari nol 

c) Terjadi autokorelasi negatif jika dw > (4-dl), koefisien 

korelasinya lebih kecil dari nol 

d) Jika dw terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak 

dapat disimpulkan  

3. Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh signifikan variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y).
89

 Analisis regresi linier (garis lurus) sederhana digunakan 

persamaan untuk garis regresi sebagai berikut:
90

 

Y = a + b.X 

Dimana: 

                                                           
88

 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Bandung: Raja Grafindo Persada, 

2017), 122. 
89

 Sunyoto, Praktis SPSS, 121 
90

 Siregar, Statistic Parametrik, 379. 



 

 

70 

 

Y = Variabel terikat 

X = Variabel bebas 

a dan b = Konstanta 

4. Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis yang akan dipakai adalah teknik analisis regresi 

berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai 

hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Analisis regresi 

berganda adalah regresi dimana sebuah variabel terikat (Y) 

dihubungkan dengan dua variabel atau lebih variabel bebas (X).
91

 

Variabel dependen yang digunakan adalah loyalitas nasabah pada Bank 

Muamalat KCP Ponorogo dan independennya adalah kualitas pelayanan 

dan kepuasan. Berikut rumus regresi linier berganda:
92

 

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan: 

Y   = Loyalitas nasabah  

X1 = Kualitas pelayanan 

X2 = Kepuasan 

b1 b2 = Koefisien regresi variabel tingkat margin 

e = Standar error (5%) 

5. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel X1 (kualitas pelayanan), X2 (kepuasan) 
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terhadap Y (loyalitas nasabah). Adapun pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi atau seberapa besar pengaruh variabel-

variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) 

digunakan pedoman:
93

 

Tabel 3.3 Tingkat Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

6. Uji T dan Uji F 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen baik secara individu maupun simultan dilakukan uji sebagai 

berikut: 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel 

independent berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada ouput Coefficients 
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dari hasil analisis regresi linier berganda. Penerimaan atau penolakan 

hipotesis dilakukan dengan kriteria:
94

 

a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). ini berarti secara parsial variabel 

independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). ini berarti secara parsial variabel independen 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji Simultan (Uji f) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X1, X2 …Xn) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen (Y). Kriteria dalam uji F adalah sebagai 

berikut:
95

 

a) Taraf signifikan α = 0,05 

b) H0 akan ditolak jika Fhitung > Ftabel artinya variabel indepemden (X) 

secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y).  

c) Ha akan diterima jika Fhitung < Ftabel artinya variabel independen (X) 

secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat 

   PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) 

memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di 

Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. 

Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan 

pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari 

Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 

1992 atau 27 Syawal 1412 H.
96

 

   Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan 

produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi 

Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK 

Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) 

yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk 

Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan 

tabungan instan pertama di Indonesia. 

   Bank Muamalat Indonesia menjalankan usaha dan kegiatannya di 

bidang perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat 
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Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 16 

Oktober 2017. Maksud dan tujuan Bank Muamalat Indonesia adalah 

sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya, yaitu 

menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah. 

Kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia berdasarkan segmen usaha 

diklasifikasikan menjadi Segmen Ritel, Korporasi, Perbankan 

Internasional, dan Tresuri.
97

 

   Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan 

izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Seiring kapasitas Bank yang semakin 

diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah 

jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, 

Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala 

Lumpur, Malaysia dan menjadi bank Indonesia pertama serta satu-

satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat 

ini, Bank telah memiliki 363 kantor cabang. Salah satunya yaitu Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
98

 

   Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo telah dibuka sejak 

tanggal tanggal 28 Desember 2009. Kantor KCP Bank Muamalat ini 

didirikan di Ponorogo memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi aspek 

bisnis dan pelayanan jaringan kepada seluruh lapisan masyarakat.
99
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2. Visi dan Misi 

Berikut adalah visi dan misi dari Bank Muamalat:
100

 

a. Visi Bank Muamalat 

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di 

Indonesia dengan eksistensi yang diakui tingkat regional. 

b. Misi Bank Muamalat 

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat 

kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan 

sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi 

investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh 

pemangku kepentingan. 

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat 
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B. Hasil Pengujian Instrumen 

a. Hasil Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat kesahihan setiap item 

pernyataan dalam mengukur variabel.
101

 Dalam penelitian ini 

digunakan korelasi Pearson Product Moment dengan nilai r tabel 

0,361. Adapun hasil uji validitas kuesioner dari 30 responden 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item “r”hitung “r”tabel Keterangan 

X1 (Kualitas Pelayanan) X1.1 0,45822 0,361 Valid 

X1.2 0,6003 0,361 Valid 

X1.3 0,60191 0,361 Valid 

X1.4 0,82504 0,361 Valid 

X1.5 0,79968 0,361 Valid 

X1.6 0,49205 0,361 Valid 

X1.7 0,66805 0,361 Valid 

X1.8 0,79072 0,361 Valid 

X1.9 0,76916 0,361 Valid 

X1.10 0,53203 0,361 Valid 

X2 (Kepuasan) X2.1 0,61488 0,361 Valid 

X2.2 0,64251 0,361 Valid 
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X2.3 0,6333 0,361 Valid 

X2.4 0,73271 0,361 Valid 

X2.5 0,78196 0,361 Valid 

X2.6 0,75932 0,361 Valid 

Y (Loyalitas Nasabah) Y.1 0,47707 0,361 Valid 

Y.2 0,76455 0,361 Valid 

Y.3 0,79198 0,361 Valid 

Y.4 0,68537 0,361 Valid 

Y.5 0,6827 0,361 Valid 

Y.6 0,70708 0,361 Valid 

 Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa r hitung untuk masing-masing item 

memiliki r hitung lebih besar dan positif dibanding r-tabel untuk 

sampel 30 alpha 5% (0,05), diperoleh r tabel sebesar 0,361. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari variabel X 

dan Y adalah valid. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan kuesioner. 

Kuesioner suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,60.
102

 Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kualitas Pelayanan 0,761 Reliabel 

Kepuasan 0,784 Reliabel 

Loyalitas Nasabah 0,772 Reliabel 

           Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan angka di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha 

masing masing item pernyataan yang digunakan dalam penelitan ini 

lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir 

pernyataan pada kuesioner reliabel, sehingga item-item tersebut layak 

digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Muamalat 

KCP Ponorogo yang sudah menggunakan jasa perbankan syariah 

dengan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah dengan jumlah 

responden sebanyak 100 nasabah. Adapun pernyataan yang termuat 

dalam kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan mengenai 

identitas responden dan pertanyaan mengenai kedua variabel 

independen yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan, serta variabel 

dependen penelitian yaitu loyalitas nasabah. 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai identitas responden 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan sudah berapa lama 
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menjadi nasabah. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas 

mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. Gambaran 

umum objek penelitian tersebut satu per satu dapat diuraikan dengan 

perincian sebagai berikut: 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Banyaknya Responden Presentase (%) 

Pria 64 64% 

Wanita 36 36% 

Total 100 100% 

Sumber : data primer (kuesioner) yang diolah oleh peneliti 

Tabel 4.3 menunjukkan nasabah Bank Muamalat KCP 

Ponorogo sebagai responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 64 orang atau 64% dari 100% dan responden berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 36 orang atau 36% dari 100%. 

Jadi dapat disimpulkan nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo 

lebih banyak pria daripada wanita. 
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b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer (kuesioner) yang diolah oleh peneliti 

Dari jumlah responden sebesar 100 nasabah, didapatkan hasil 

rata-rata usia nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo adalah 

<20 tahun sejumlah 7 orang atau 7%, 21-30 tahun sejumlah 13 

orang atau 13%, 31-40 tahun sejumlah 24 orang atau 24%, 41-50 

tahun sejumlah 44 orang atau 44%, >50 tahun sejumlah 12 orang 

atau 12%. Dilihat dari jumlah masing-masing usia responden 

maka yang mempunyai nilai tertinggi adalah usia 41-50 tahun 

yaitu 44 orang memiliki tingkat 44%. 

 

 

 

 

Usia Banyaknya Responden Presentase (%) 

< 20 Tahun 7 7% 

21-30 Tahun 13 13% 

31-40 Tahun 24 24% 

41-50 Tahun 44 44% 

> 50 Tahun 12 12% 

Total 100 100% 



 

 

81 

 

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Banyaknya Responden Presentase (%) 

Pegawai Swasta 10 10% 

Pegawai Negri 10 10% 

Wiraswasta 19 19% 

Pelajar/Mahasiswa 47 47% 

Lainnya 12 12% 

Total 100 100% 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah oleh peneliti. 

Dari jumlah responden sebesar 100 nasabah, didapatkan hasil 

rata-rata pekerjaan nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo 

adalah pegawai swasta sejumlah 10 orang atau 10%, pegawai 

negri sejumlah 10 orang atau 10%, wiraswasta sejumlah 19 orang 

atau 19%, pelajar/mahasiswa sejumlah  47 orang atau 47%, lain-

lain sejumlah  12 orang atau 12%. Dilihat dari jumlah masing-

masing pekerjaan responden maka yang mempunyai nilai tertinggi 

adalah mahasiswa 47 yaitu memiliki tingkat 47%. 
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d. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

Lama Menjadi Nasabah Banyaknya 

Responden 

Presentase (%) 

<3 Bulan 2 2% 

3-6 Bulan 6 6% 

6-12 Bulan 18 18% 

>12 Bulan 74 74% 

Total 100 100% 

Sumber: data primer (kuesioner) yang diolah oleh peneliti. 

Dari jumlah responden sebesar 100 diperoleh rata-rata masa 

responden menjadi nasabah sebagai berikut; masa menjadi 

nasabah <3 bulan sebanyak 2 orang atau 2%, masa menjadi 

nasabah 3-6 bulan sebanyak 6 orang atau 6%, masa menjadi 

nasabah 6-12 bulan sebanyak 18 orang atau 18%, masa menjadi 

nasabah >12 tahun sebanyak 74 orang atau 74%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar lama responden menjadi 

nasabah ialah kurang lebih >12 bulan. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data memenuhi syarat 

untuk dianalisis lebih lanjut. Terdapat beberapa syarat uji asumsi 

klasik untuk analisis regresi ganda, diantaranya: 
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a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data. Uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, data tiap variabel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Berikut 

merupakan hasil olah data dari masing-masing uji. 

Tabel 4.7 Hasil uji Kolmogorov-Smirnov 

 

 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019.  

Berdasarkan tabel uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai 

signifikansi 0,710 > 0,05. Artinya, data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

 Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui 

kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Uji 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.66248211 

Most Extreme Differences 

Absolute .070 

Positive .070 

Negative -.061 

Kolmogorov-Smirnov Z .701 

Asymp. Sig. (2-tailed) .710 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Multikolinieritas dalam penelitian ini dapat diketahui dengan 

melihat nilai VIF. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa variabel 

kualitas pelayanan (X1) mempunyai nilai tolerance 0,466 dan nilai 

VIF sebesar 2,148. Variabel kepuasan (X2) mempunyai nilai 

tolerance 0,466 dan nilai VIF sebesar 2,148. Dengan demikian 

seluruh variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai nilai VIF 

di atas 1 dan dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas variabel bebas terhadap variabel terikat.  

c. Uji Heterokedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana 

varian dari residual tidak sama untuk satu pengamatan yang lain. 

Dalam penelitian ini digunakan uji Glejser dengan hasil sebagai 

berikut: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 11.889 1.555  7.648 .000   

kualitas_pelayanan(X1) .212 .054 .223 2.221 .826 .466 2.148 

Kepuasan(X2) .534 .077 .727 6.941 .000 .466 2.148 

a. Dependent Variable: Loyalitas_nasabah(Y) 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser 

T

a

b

e

l

  

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel Coefficients diperoleh nilai signifikansi 

untuk variabel kualitas pelayanan sebesar 0,918 dan variabel 

kepuasan sebesar 0,697. Karena nilai signifikansi variabel kualitas 

pelayanan dan kepuasan lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada 

model regresi. 

d. Uji Linieritas 

 Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Uji 

linieritas dilakukan dengan cara mencari model regresi dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah 

hasil uji linieritas: 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.010 .937  1.078 .284 

kualitas pelayanan(x1) -.003 .033 -.015 -.103 .918 

kepuasan(x2) .018 .046 .058 .391 .697 

a. Dependent Variable: Abs_RES 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Linieritas X1 terhadap Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel Anova di atas, diperoleh nilai signifikansi 

Deviation from Linierity 0,141 > 0.05. Artinya, ada hubungan 

linier antara variabel kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Linieritas X2 dengan Y 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel Anova di atas, diperoleh nilai signifikansi 

Deviation from Linierity 0,282 > 0,05. Artinya, ada hubungan 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

loyalitas 

nasabah * 

kualitas 

pelayanan 

Between Groups 

(Combined) 255.381 18 14.188 3.872 .000 

Linearity 142.679 1 142.679 38.937 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

112.702 17 6.630 1.809 .041 

Within Groups 296.809 81 3.664   

Total 552.190 99    

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

loyalitas_

nasabah * 

kepuasan 

Between Groups 

(Combined) 315.172 12 26.264 9.641 .000 

Linearity 278.432 1 278.432 102.201 .000 

Deviation from 

Linearity 

36.740 11 3.340 1.226 .282 

Within Groups 237.018 87 2.724   

Total 552.190 99    
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linier yang signifikan antara variabel kepuasan dengan loyalitas 

nasabah. Dengan demikian, data memenuhi asumsi linieritas. 

e. Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau 

tidaknya autokorelasi dalam model regresi. Uji Autokorelasi 

dalam penelitian ini dapat diketahui dengan melihat nilai Durbin-

Watson sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel Model Summary diperoleh nilai Durbin-

Watson sebesar 1,977. Karena nilai DW = 1,921 > dU = 1,715 

sehingga model regresi sudah tidak terjadi masalah autokorelasi. 

2. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh signifikasi antara variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y).
103

 Hasil output analisis regresi sederhana adalah 

sebagai berikut:  
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 Danang Sunyoto, Praktis SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 121. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .710
a
 .504 .494 1.680 1.977 

a. Predictors: (Constant), kepuasan, Kualitas pelayanan 

b. Dependent Variable: loyalitas nasabah 
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Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,508 yang mengartikan bahwa 

kualitas pelayanan memiliki hubungan positif terhadap loyalitas 

nasabah. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,258 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh sebesar 

25,8% terhadap loyalitas nasabah dan 74,1% lainnya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .710
a
 .504 .499 1.67136 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,710 yang mengartikan bahwa 

kepuasan memiliki hubungan positif terhadap loyalitas nasabah. 

Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,504 menunjukkan 

bahwa kepuasan berpengaruh sebesar 50,4% terhadap loyalitas 

nasabah dan 49,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .508
a
 .258 .251 2.04418 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan 



 

 

89 

 

3. Analisis Regresi Berganda. 

 Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan pengaruh 

dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat.
104

 Berikut 

hasil uji regresi ganda: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Dari hasil regresi linier berganda yang diteliti pada Kualitas 

Pelayanan, Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah dapat digambarkan: 

Y = 11,889 + 0,212X1 + 0,534X2 

Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linier berganda di atas 

menunjukkan bahwa: 

a. Koefisien konstanta sebesar 11,889 artinya apabila Kualitas 

Pelayanan dan Kepuasan nilainya tetap maka loyalitas nasabah 

sebesar 11,889. 

                                                           
104

 Anting Soemantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian 

(Bandung:Pustaka Setia, 2011), 250. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 11.889 1.555  7.648 .000 

kualitas_pelayanan(x1) .212 .054 .223 2.221 .826 

kepuasan(x2) .534 .077 .727 6.941 .000 

a. Dependent Variable: loyalitas_nasabah(y) 
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b. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel kualitas pelayanan 

sebesar 0,212 artinya apabila kualitas pelayanan meningkat 

sebesar 1% maka loyalitas nasabah akan bertambah 0,212. 

c. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel kepuasan sebesar 0,534 

artinya apabila kepuasan meningkat sebesar 1% maka loyalitas 

nasabah akan bertambah 0,534. 

4. Koefisien Determinasi 

 Untuk mengetahui besarnya variabel kualitas pelayanan dan 

kepuasan terhadap loyalitas nasabah dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

 Hasil output diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan 

(R) yaitu sebesar 0,710 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,504 dimana 

mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat sebesar 50,4% sedangkan sisanya 49,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .710
a
 .504 .494 1.680 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan, Kualitas Pelayanan 
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5. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independent memiliki pengaruh pada variabel dependen 

dengan derajat keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya dengan 

melihat nilai sig. dibandingkan dengan nilai α (5%) atau 

membandingkan thitung dengan ttabel. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

T

a

b 

 

 

 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Berdasrkan tabel diatas dijelaskan bahwa: 

1) Nilai thitung kualitas pelayanan sebesar 2,221 dengan 

signifikansi 0,826 dan nilai ttabel 1,660 maka thitung > ttabel atau 

2,221 > 1,660 artinya kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

2) Nilai thitung kepuasan sebesar 6,941 dengan signifikansi 0,000 

dan nilai ttabel 1,660 maka thitung > ttabel atau 6,941 > 1,660 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 11.889 1.555  7.648 .000 

kualitas_pelayanan(x1) .212 .054 .223 2.221 .826 

kepuasan(x2) .534 .077 .727 6.941 .000 

a. Dependent Variable: loyalitas_nasabah(y) 
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artinya kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah.  

b. Uji Simultan (uji F) 

Uji F digunakan untuk menjelaskan variabel bebas yaitu 

kualitas pelayanan dan kepuasan secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel terikat yaitu loyalitas nasabah. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F sebesar 

49,377 dengan nilai signifikansi 0,000. Sedangkan untuk Ftabel (n-

2) = 100-2 =98 diperoleh nilai 3,09. Maka Fhitung > Ftabel, sehingga 

secara simultan (bersama-sama) kualitas pelayanan dan kepuasan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah.  

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah 

 Hasil analisis dengan bantuan program komputer SPSS 21 for 

windows menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,508 dan koefisien 

determinasi R
2
 sebesar 0,258 yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 278.569 2 139.285 49.377 .000
b
 

Residual 273.621 97 2.821   

Total 552.190 99    

a. Dependent Variable: loyalitas_nasabah(y) 

b. Predictors: (Constant), kepuasan(x2), kualitas_pelayanan(x1) 
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yang positif kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah pada Bank 

Muamalat KCP Ponorogo sebesar 25,8% dan lainnya dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

 Uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung sebesar 2,221 

dengan signifikansi 0,826 dan nilai ttabel 1,660 maka thitung > ttabel atau 

2,221 > 1,660 artinya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. 

 Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah di Bank Muamalat KCP Ponorogo. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oeh Ali Hasan 

bahwa kualitas jasa yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan 

kepuasan pelanggan dan akan memberikan berbagai manfaat seperti 

dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. 

b. Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah 

 Hasil analisis dengan bantuan program komputer SPSS 21 for 

windows menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,710 dan koefisien 

determinasi R
2 

sebesar
 
0,504 yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

yang positif kepuasan terhadap loyalitas nasabah Bank Muamalat KCP 

Ponorogo sebesar 50,4% dan lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

  Uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung sebesar 6,941 

dengan signifikansi 0,000 dan nilai ttabel 1,660 maka thitung > ttabel atau 

6,941 > 1,660 artinya kepuasan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 
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 Dapat disimpulkan bahwa kepuasan berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah di Bank Muamalat KCP Ponorogo. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Ali Hasan bahwa 

kepuasan pelanggan memberikan respon pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja 

aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. Kepuasan pelanggan 

bergantung kepada persepsi pelanggan. Sesuatu yang dipersepsikan 

oleh pelanggan berkualitas, maka kualitas itu dapat memberikan 

dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat 

dengan perusahaan untuk terus-menerus dapat memahami dengan 

seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. 

c. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan terhadap Loyalitas 

Nasabah 

 Hasil analisis dengan bantuan program SPSS 21 for windows 

menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,710 dan koefisien 

determinasi R
2 

sebesar 0,504 yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

yang positif kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap loyalitas 

nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo sebesar 50,4% dan lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

 Uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa F sebesar 49,377 

dengan nilai signifikansi 0,000. Sedangkan untuk Ftabel (n-2) = 100-2 = 

98 diperoleh nilai 3,09. Maka Fhitung > Ftabel sehingga secara simultan 
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(bersama-sama) kualitas pelayanan dan kepuasan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

 Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di Bank 

Muamalat KCP Ponorogo. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

yang diungkapkan oleh Fandy Tjiptono bahwa loyalitas nasabah 

memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, mempertahankan 

mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Melalui pelanggan yang loyal 

perusahaan bisa mendapatkan pelanggan baru. Hal tersebut 

dikarenakan salah satu perilaku pelanggan yang loyal adalah 

menciptakan citra positif perusahaan yang bersangkutan kepada orang 

lain. 

F. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan dan diusahakan sesuai prosedur ilmiah akan 

tetapi masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel terikat sebesar 50,4%. Itu artinya masih ada 49,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak diteliti dalam penelitian ini.  

2. Penggunaan kuesioner sebagai pengumpulan data walaupun dianggap 

responden dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi 

yang sesungguhnya, namun pada kenyataannya hal tersebut sulit 

dikontrol. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas serta berdasarkan data 

penulis yang diperoleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas 

dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,508 dan koefisien determinasi R
2 

sebesar 0,258 dan 

thitung 2,221 lebih besar dari ttabel 1,660. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan terhadap loyalitas 

nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,710 dan koefisien determinasi R
2
 sebesar 0,504 dan thitung 

6,941 lebih besar dari ttabel 1,660. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan dan kepuasan 

terhadap loyalitas nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,710 dan koefisien determinasi R
2
 sebesar 

0,504 dan nilai F sebesar 49,377 lebih besar dari Ftabel 3,09. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka untuk 

meningkatkan loyalitas nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo, penulis menyarankan: 
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1. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harus dapat 

meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga perusahaan bisa 

menanamkan kualitas pelayanan yang kuat dibenak nasabah dengan 

cara: mempunyai target berapa lama harus melayani seorang nasabah 

dan berusaha memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada 

nasabah, sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan. 

2. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harus dapat 

mempertahankan bahkan mengembangkan keunggulan-keunggulan 

produk tabungan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap produk-

produk mereka. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian 

sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor 

mempengaruhi loyalitas nasabah dalam bank syariah tersebut. 

Penambahan variabel baru perlu dilakukan untuk penelitian yang akan 

datang agar menghasilkan gambaran penelitian yang lebih luas tentang 

masalah penelitian yang sedang diteliti.  
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