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ABSTRAK 

Wardana, Chandra Kencana Kusuma. 2019. “Peningkatan Loyalitas Nasabah 

Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Religiusitas Sebagai 

Variabel Moderator Di BRI Syariah KC Madiun.” Skripsi, jurusan 

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ika Susilawati, MM.  

 

Kata Kunci : Harapan, Tingkat Keimanan, Kepercayaan dan Kesetiaan Pelanggan 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan nasabah yang terjadi di BRI 

Syariah pada setiap tahunnya. Peningkatan tersebut berdasarkan tingkat kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dan juga tingkat keimanan atau 

religiusitas seseorang nasabah. Kaitan religiusitas dengan bank syariah karena bank 

syariah tidak lepas dari ketentuan-ketentuan agama atau syariat islam, baik dari 

pengelolaan dan transaksinya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) 

Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah BRI Syariah 

Madiun. 2) Apakah religiusitas berpengaruh terhadap loyalitas nasabah BRI 

Syariah Madiun. 3) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas 

nasabah dengan religiusitas sebagai variabel moderator BRI Syariah Madiun. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan asosiatif dengan 

penelitian kuantitatif. Menggunakan tiga jenis variabel yaitu kualitas pelayanan 

sebagai variabel independen, religiusitas sebagai variabel moderator dan loyalitas 

nasabah sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 99 responden dengan pupolasi sebesar 12.000 nasabah. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dan wawancara. 

Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana dan uji analisis regresi 

moderasi atau MRA dengan bantuan software IBM SPSS statistics 21.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa secara uji individual (uji 

t) kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah, 

sedangkan religiusitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas, 

dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah dengan religiusitas sebagai variabel moderator. Berdasarkan uji secara 

simultan (uji F) menghasilkan bahwa kualitas pelayanan dan religiusitas secara 

bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang menyediakan 

berbagai macam produk dan jasa, diantaranya yaitu menghimpun dana, sebagai 

tempat penyimpanan uang dan benda berharga, memberikan pinjaman, 

memberikan pembiayaan untuk usaha, mengedarkan mata uang, dan 

sebagainya.1 

Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan transaksinya 

secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Fungsi bank umum 

terdiri dari menghimpun dana nasabah dan juga menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Dalam praktiknya dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan sistem 

bunga, murni berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional dengan 

syariah.2 

Bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang pada prinsipnya 

menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah 

memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu menghimun dana 

dan menyalurkan dana kembali ke nasabah. Perbedaanya terletak pada sistem 

operasionalnya, bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan 

bank syariah berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur MAGHRIB 

(Maysir, Gharar dan Riba), dan juga tidak mengandung unsur kedzaliman. 

                                                             
1Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 1. 
2Taswan, Manajemen Perbankan (Yogyakarta: UPP AMP YKN, 2010), 10. 
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Bank syariah bukan hanya bebas dari penerapan sistem bunga, tetapi 

juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Terdapat perbedaan yang 

mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu terletak pada 

struktural dan sistem pengawasannya. Pengawasan dari aspek keuangan, 

kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian merupakan 

sistem pengawasan yang ada di perbankan syariah, dan yang kedua 

pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.3 

Dari beberapa kejadian krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada 

tahun 1998 yang disebabkan oleh terjadinya spekulatif pada sektor keuangan 

dan fluktuasi bunga yang tidak stabil, sehingga banyak lembaga keuangan 

bangkrut dan bahkan beberapa lembaga keuangan mengalami likuidasi karena 

menerapkan sistem bunga. Sehingga berdampak pada turunnya kepercayaan 

masyarakat luas terhadap perbankan di Indonesia. Tetapi ternyata tidak 

mempengaruhi lembaga keuangan yang berbasis syariah dikarenakan tidak 

menerapkan sistem bunga.  

Dalam islam uang berfungsi hanya untuk sebagai alat tukar atau medium 

of exchange, bukan sebagai komoditas yaitu diperjualbelikan dan digunakan 

untuk konsumsi, uang hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi 

kebutuhan. Islam melarang tindakan spekulasi terhadap uang dan juga larangan 

terhadap bunga, karena berakibat pada ketimpangan antara sektor riil dan 

moneter. Terbukti bahwa bank syariah mampu bertahan dari krisis ekonomi 

                                                             
3Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2009), 61-67. 
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yang terjadi, meskipun terjadi penurunan profit yang didapat. Dengan 

menggunakan sistem bagi hasil dan bebas bunga maka terhindar dari dampak 

buruk krisis ekonomi. 

Lahirnya bank syariah berawal dari munculnya ide dan gagasan konsep 

lembaga keuangan syariah dengan uji coba BMT Salman di Bandung tahun 

1980. Kemudian diadakan Lokakarya MUI dan menghasilkan kesepakatan 

untuk mendirikan bank syariah di Indonesia tahun 1990. Kemudian disusul 

dengan penerbitan undang-undang mengenai perbankan syariah, landasan 

hukum diperkuat dengan terbitnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah yang dijadikan sebagai landasan hukum perbankan syariah nasional.4 

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi 

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan Dana Pihak Ketiga. Kinerja BRI 

Syariah di tahun 2016 memperlihatkan adanya pertumbuhan. Total aset 

perusahaan tumbuh sebesar 14,27% dari Rp. 24,23 triliun pada tahun 2015 

menjadi Rp. 27,69 trliun pada tahun 2016. Pertumbuhan pembiayaan juga 

meningkat 10,18% dari Rp 16,37 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 22,05 

triliun pada tahun 2016. Diimbangi dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 

sebesar 9,41% dari Rp 20,15 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 22,05 triliun 

pada tahun 2016. Di tahun 2017 perseroan mengantongi laba bersih sebesar Rp 

106,6 miliar, naik dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp 101 miliar. Di tahun 

lalu, BRI syariah juga berhasil membukukan laba sebelum pencadangan 

sebesar Rp 776,771 miliar, meningkat 30,35% di tahun 2018. Sejalan dengan 

                                                             
4Ibid., 63-66. 
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hal tersebut, asset BRI syariah juga tumbuh dari Rp 31,54 triliun di tahun 2017 

menjadi 20,20% sebesar Rp 37,91 triliun di tahun 2018. Pertumbuhan aset 

terjadi seiring dengan tambahan modal yang berasal dari suksesnya penjualan 

dari produk-produk maupun jasa yang dijual oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 

Syariah itu sendiri. Peningkatan aset dan DPK ini disebabkan beberapa hal, di 

antaranya meningkatnya jumlah nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Syariah. 

Macam-macam produk dari bank syariah yaitu, yang pertama produk 

menghimpun dana terdiri dari produk syariah giro, tabungan berdasarkan akad 

wadiah, investasi berdasarkan akad mudharabah dan deposito dengan akad 

mudharabah. Yang kedua produk penyaluran dana terdiri dari pembiayaan 

berdasarkan akad murabahah, salam atau istishna’, kemudian pembiayaan 

bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan 

berdasarkan akad qardh, pembiayaan penyewaan barang dengan akad ijarah 

dan imbt, pengalihan hutang berdasarkan akad hawalah. Yang ketiga produk 

jasa terdiri dari, Letter of Credit Impor Syariah, bank garansi syariah, 

penukaran valuta asing dengan akad sharf.5 

Produk yang ditawarkan bank syariah sangat bermacam-macam dan 

bervariasi, hampir seluruh bank syariah memiliki produk yang sama. Dari 

produk yang diciptakan tersebut memiliki tujuan untuk menarik minat para 

nasabah agar tertarik dan menggunakan produk yang ditawarkan. Dalam hal 

ini kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah merupakan faktor utama untuk 

                                                             
5 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, 72-93.  
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keberlangsungan suatu perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan tingkat 

perasaan yang dirasakan seseorang setelah melakukan proses pembelian suatu 

produk. Semakin tinggi tingkat persepsi kualitas pelayanan yang dirasakan 

pelanggan maka akan menciptakan kepuasan pelanggan.6 

Loyalitas merupakan respon pelanggan berupa perilaku pasca 

pembelian secara berkelanjutan melalui proses pengambil keputusan dengan 

memperhatikan satu atau lebih dari merek yang sejenis. Tetapi loyalitas 

pelanggan berbeda dengan perilaku pembelian ulang, loyalitas pelanggan 

menyertakan perasaan dalam proses pembelian.7 Loyalitas pelanggan tidak 

hanya meningkatkan nilai dalam bisnis, tetapi juga dapat menarik pelanggan 

baru. Pada jangka pendek, memperbaiki loyalitas pelanggan akan 

meningkatkan profit pada penjualan. Dalam jangka panjang, memperbaiki 

loyalitas umumnya akan lebih profitabel, yakni pelanggan bersedia membayar 

harga lebih tinggi (pada pembeli yang sudah loyal), penyediaan layanan yang 

lebih murah dan bersedia merekomendasikan ke pelanggan yang baru (words 

of mouth marketing). Dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

nasabah maka secara langsung juga akan mempengaruhi tingkat kesetiaan 

nasabah tersebut terhadap perusahaan. 

Religiusitas merupakan tingkat keimanan agama seseorang yang 

dicerminkan keyakinan, pengalaman dan tingkah laku manusia beragama 

                                                             
6Adila Palilati, “Pengaruh Nilai Pelanggan, Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah 

Tabungan Perbankan Di Sulawesi Selatan”, Jurnal Ekonomi Manajemen, 9 (Maret, 2007), 75-76. 
7Diah Dharmayanti, “Analisis Dampak Service Performence Dan Kepuasan Sebagai 

Moderating Variable Terhadap Loyalitas Nasabah”, Jurnal Manajemen Pemasaran, 1 (April, 2006), 

37-38. 
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dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap keagamaan merupakan suatu 

keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah 

laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.8 Maka manusia 

didorong untuk mengerjakan segala bentuk aktivitas terutama dalam bidang 

ekonomi sesuai dengan ketentuan agama, sesuai dengan perintah Rasul dan 

Allah SWT dengan tujuan memperoleh keridhaan-Nya. Munculnya bank 

syari’ah adalah karena dorongan yang kuat dari keyakinan agama, dimana 

agama diyakini membahas kehidupan dan persoalan-persoalan pengelolaan 

keduniaan termasuk mengelola bank dan bagaimana bertransaksi. 

Loyalitas seorang nasabah untuk terus menggunakan produk bank 

berbasis syariah dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa hal yang 

kemungkinan mempengaruhi loyalitas seseorang untuk terus menggunakan 

produk bank berbasis syariah dapat berupa tingkat kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh bank dengan tingkat religiusitas seseorang. Religiusitas 

menunjuk pada aspek agama yang telah dihayati oleh seseorang dalam hati, di 

mana keyakinan agama seseorang yang percaya bunga bank itu haram dapat 

menyebabkan nasabah bank memberikan alternatif pilihannya pada bank 

syariah. Menurut Zeithaml dkk, kualitas layanan juga dapat mempengaruhi 

loyalitas pelanggan secara langsung dan tidak langsung. Kualitas layanan 

mendorong pelanggan untuk setia kepada produk dan layanan suatu perusahaan 

sehingga berdampak kepada peningkatan market share suatu produk. Kualitas 

                                                             
8Fanny Ariyandini, “Perbedaan Tingkat Religiusitas Dan Sikap Terhadap Hubungan 

Pranikah Antar Pelajar Yang Bersekolah Di SMA Umum Dan SMA Berbasis Agama”, Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa, Vol 1 (2012), 3. 
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layanan terutama pada perusahaan jasa sangat penting dalam mempertahankan 

pelanggan dalam waktu yang lama. Kualitas layanan akan menentukan 

performa perusahaan.9 Akan tetapi kualitas pelayanan yang diberikan di BRI 

Syariah belum maksimal sedangkan data nasabah selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, yang menjadi faktor pendorong nasabah memilih 

BRI Syariah karena diperkuat dengan tingkat religiusitas atau tingkat keimanan 

seseorang yang percaya bahwa bunga itu hukumnya haram.  

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mohamad Ali 

Najamuddin sebagai Marketing Manajer BRI Syariah KC Madiun, jumlah 

nasabah selama 2 tahun terakhir selalu meningkat terbukti dengan 

meningkatnya jumlah aset yang dimiliki oleh bank, pada tahun 2016 mencapai 

58 Miliar, tahun 2017 mencapai 70 Miliar dan pada tahun 2018 mencapai 

hingga 107 Miliar. Seiring perkembangan teknologi juga mempengaruhi 

peningkatan nasabah, nasabah yang mengetahui dan memahami produk dan 

manfaat yang diperoleh dari bank syariah semakin meluas. Meskipun 

perkembangan bank syariah tidak sama pesatnya dengan bank konvensional 

tetapi tidak mempengaruhi nasabah untuk setia menggunakan produk bank 

syariah.10 

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa 

nasabah BRI Syariah yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, religiusitas 

dan loyalitas BRI Syariah Madiun. Wawancara yang pertama dengan nasabah 

                                                             
9 Nurhayati & Fatmasaris Sukesti, “Peningkatan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Melalui 

Peningkatan Kualitas Layanan Dan Kepuasan Nasabah Dengan Variabel Religiusitas Sebagai 

Variabel Moderating”, Jurnal Economica, Vol. 7 (Oktober, 2016). 
10 Mohamad Ali Najamuddin, wawancara, Madiun, 15 April 2019. 
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bernama ibu Sringatun yang bertempat tinggal di madiun kabupaten, 

sedangkan BRI Syariah berlokasi di Madiun kota. Jarak yang ditempuh cukup 

jauh tetapi ibu sri sudah menjadi nasabah  BRI Syariah Madiun selama 1 tahun, 

sebagai nasabah tabungan haji. Berkaitan dengan fasilitas yang disediakan oleh 

BRI Syariah Madiun, halaman parkirnya sempit dan panas, menurutnya kurang 

nyaman. Hal tersebut dikarenakan luas tanah yang ditempati memang kurang 

luas dan terletak di tengah kota sehingga ruangan dan fasilitas yang disediakan 

terbatas.11 

Wawancara yang kedua dengan nasabah bernama Dewi Mustaanah, 

sebagai nasabah tabungan faedah dan sudah berlangsung selama 3,5 tahun. 

Berkaitan dengan fasilitas ruang tunggu antrian yang ada di BRI Syariah 

tempat yang disediakan bank terbatas, sehingga jika bank dalam keadaan ramai 

maka sebagian nasabah akan mengantri dengan berdiri. Meski demikian 

pelayanan yang diberikan oleh pegawai bank sangat baik, sehingga meskipun 

ada sedikit kekurangan tidak mengurangi rasa percaya nasabah terhadap BRI 

Syariah yang ada di Madiun.12 

Wawancara yang ketiga dengan nasabah bernama bapak Suwondo, 

sebagai nasabah dengan tabungan haji yang sudah berlangsung selama 1 tahun. 

Menurutnya lokasi kantor cabang yang ada didaerah madiun terlalu jauh karena 

terletak di kota Madiun sedangkan nasabah bertempat tinggal di Kabupaten 

Madiun sehingga menyulitkan nasabah untuk bertransaksi langsung di bank 

                                                             
11 Srigatun, wawancara, Madiun, 20 April 2019. 
12 Dewi Mustaanah, wawancara, Madiun, 24 April 2019. 
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tersebut. Lokasi ATMnya juga hanya ada di madiun kota dan ponorogo kota 

sehingga menyulitkan nasabah karena lokasinya yang jauh dari rumah.13 

Wawancara yang ke empat dengan nasabah bernama ibu Siti sebagai 

nasabah pembiayaan usaha mikro yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Dari 

hasil wawancara peneliti dengan nasabah ada kesulitan yang dihadapi oleh 

nasabah yaitu apabila akan melakukan angsuran pembiayaan nasabah kesulitan 

karena lokasi bank yang terlalu jauh dengan rumah.  Keuntungan yang didapat 

saat pengembalian angsuran dia tidak harus membayar bunga terhadap bank, 

sehingga usaha yang dijalankan lebih berkah dan bermanfaat.14 

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan nasabah 

dan Bapak Mohamad Ali Najamuddin sebagai Marketing Manajer BRI Syariah 

Madiun, kesimpulannya adalah meskipun banyak keterbatasan dan kekurangan 

fasilitas maupun layanan bank yang diberikan kepada nasabah, akan tetapi 

tidak mengurangi rasa percaya nasabah untuk tetep setia dan tetap 

menggunakan produk yang disediakan oleh bank. Hal tersebut dikarenakan 

bank BRI sudah berbasis Syariah yang sistem opersional bank tersebut tidak 

menggunakan unsur bunga atau riba seperti halnya bank konvensional, dalam 

islam jelas disebutkan bahwa riba itu hukumnya haram. Seiring 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak masyarakat yang 

semakin mengetahui mengenai bank syariah. Sehingga setiap tahunnya jumlah 

nasabah BRI Syariah selalu mengalami peningkatan. 

                                                             
13 Suwondo, wawancara, Madiun, 20 April 2019. 
14 Siti Munawaroh, wawancara, Madiun, 30 April 2019. 
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Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat berbedaan dengan 

teori yang dikemukan oleh Zeithmal, dkk dan beberapa hasil penelitian 

mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas, sehingga 

penulis tertarik untuk meneliti faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah 

bank syariah dipandang dari sudut kualitas pelayanan dengan tingkat 

religiusitas sebagai variabel moderasi. Maka penulis memilih judul skripsi 

sebagai berikut : “Peningkatan Loyalitas Nasabah Melalui Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderator Di BRI 

Syariah Madiun”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, sehingga yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini adalah:  

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah BRI 

Syariah Madiun?  

2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap loyalitas nasabah BRI Syariah 

Madiun? 

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dengan 

religiusitas sebagai variabel moderator di BRI Syariah Madiun?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga yang menjadi tujuan 

dalam penulisan skripsi ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas nasabah BRI Syariah Madiun.  
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap 

loyalitas nasabah BRI Syariah Madiun.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas sebagai variabel 

moderator kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah BRI Syariah 

Madiun.  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1).  

2. Sebagai penambah wawasan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

mengetahui lebih lanjut pengaruh penerapan nilai islam terhadap loyalitas 

nasabah BRI Syariah Madiun.  

3. Dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan 

pada BRI Syariah Madiun guna mempertahankan loyalitas nasabah.  

E. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat 

disusun sistematika penulisan sebagai berikat: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Terdiri dari judul, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

  Bab ini terdiri dari deskripsi landasan teori dan kajian 

hasil penelitian terdahulu. 

 

 



12 
 

 
 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, variabel 

penelitian, lokasi, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengolahan data 

menggunakan aplikasi SPSS. 

BAB V : PENUTUP 

  Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh 

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

melebihi harapan. Kualitas pelayanan mendorong pelanggan untuk 

komitmen kepada produk dan layanan suatu perusahaan sehingga 

berdampak kepada peningkatan market share suatu produk. Kualitas 

layanan sangat berpengaruh dalam mempertahankan pelanggan untuk 

waktu yang lama. Perusahaan yang memiliki layanan yang maksimal akan 

dapat meningkatkan keuangan perusahaan.15  

Bank yang berhasil memberikan kepuasan yang sangat sempurna 

kepada nasabah dan dapat mencapai 40 persen lebih mungkin menjadi 

nasabah yang setia daripada nasabah hanya sekedar puas saja. Sehingga 

pengertian kualitas pelayanan dapat disimpulkan sebagai upaya untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen.16 Terdapat lima 

kriteria pokok kualitas pelayanan diantaranya yaitu: 

                                                             
15Dwi Aryani dan Febrina Rosinta,“Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 

PelangganDalam Membentuk Loyalitas Pelanggan,”Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, Vol 

17 (Mei, 2010), 115. 
16Adi kuswanto, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah,” 

Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol 14(Agustus, 2009), 127. 
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a. Bentuk fisik (Tangibles), yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pelanggan. Berupa penampilan 

sarana dan prasarana fisik perusahaan. Bentuk bangunan, tata ruang dan 

desain interior bangunan merupakan bentuk fisik yang dapat menarik dan 

meyakinkan nasabah. Misalnya, Kenyamanan ruangan berupa udara 

sejuk, tersedia tempat duduk. Ketersediaan fasilitas penunjang berupa 

komputer dan lain-lain. Ketersediaan tempat parkir, penampilan 

karyawan, kebersihan toilet dan lain sebagainya. 

b. Kehandalan (Reability), yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan kepada nasabah, 

misalnya ketepatan dalam memenuhi janji yang di berikan, keandalan 

dalam proses pelayanan dan dalam berbagai macam kondisi karyawan 

harus mampu menghadapi dan memberikan solusi terhadap masalah 

yang dihadapi nasabah.  

a. Ketanggapan (Responsieness), yaitu kemampuan bank untuk menolong 

nasabah dan ketersediaan untuk melayani dengan baik. Karyawan harus 

tanggap terhadap masalah yang dihadapi nasabah. Misalnya, 

Ketanggapan karyawan dalam menangani masalah. Ketersediaan 

karyawan menjawab pertanyaan nasabah. Ketersediaan petugas 

keamanan (satpam) membantu nasabah. 17 

b. Jaminan (Assurance), yaitu kemampuan karyawan perusahaan dalam 

menumbuhkan rasa percaya nasabah terhadap perusahaan. Misalnya, 

                                                             
17Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabet, 2010), 221.  
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karayawan memiliki pengetahuan tentang semua produk/jasa yang 

ditawarkan, keterampilan petugas dalam melayani nasabah, kecepatan 

pelayanan yang diberikan, keragaman produk/jasa yang 

disediakan/ditawarkan bank, keakuratan data/informasi yang diberikan 

pada nasabah. 

a. Empaty (Empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual yang diberikan oleh karyawan kepada nasabah dengan tujuan 

bisa memahami keinginan nasabah. Misalnya, Keramahan dan sopan 

santun pegawai dalam melayani nasabah, keramahan petugas satpam 

dalam menjaga keamanan bank, kesopanan penampilan karyawan 

(pakaian dan sikap). 

Dalam melayani nasabah karyawan bank harus mampu memahami 

dan mengerti sifat-sifat yang dimiliki masing-masing nasabahnya. 

Dikarenakan setiap nasabah memiliki sifat dan karakter yang berbeda-

beda.18 Apabila semua yang diinginkan nasabah tercapai maka nasabah 

tersebut akan merasa puas dan melakukan pembelian yang berkelanjutan 

(loyalitas) di perusahaan tersebut. 

2. Religiusitas 

Menurut Glock & Stark, agama adalah sistem simbol, sistem 

keykinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang 

semuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang 

                                                             
18Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kualitas Layanan Perbankan (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2014), 102.  
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paling maknawi.19 Religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam 

diri seseorang. Internalisasi yang dimasksud berkaitan dengan kepercayaan 

terhadap ajaran agama yang dianut baik di dalam hati maupun dalam 

perkataan. Kepercayaan tersebut kemudian diaktualisasikan dalam 

perbuatan dan tingkah laku di kehidupan sehari-hari.20 Religiusitas adalah 

salah satu faktor pendorong penting dan dapat berpengaruh terhadap 

perilaku konsumen. Hal ini menjadi dasar atas pengambilan keputusan 

konsumen untuk membeli produk yaitu tergantung tingkat keimanan 

mereka. Terdapat lima dimensi religiusitas yaitu:21 

a. Dimensi keyakinan/ ideologi 

Dimensi ini berarti pada seberapa besar tingkat keyakinan 

seorang muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama, terutama 

yang bersifat dogmatik dan fundamental, misalnya kepercayaan kepada 

Tuhan, malaikat, surga dan neraka. Dalam Islam, dimensi ini berkaitan 

rukun iman yang berisi enam kepercayaan. Dimensi keyakinan dalam 

agama Islam diwujudkan dalam pengakuan (syahadat) dengan 

membaca dua kalimat syahadat, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 

dan Nabi Muhammad utusan Allah.  

 

 

                                                             
19 Djamaludin Ancok, Psikologi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) 76. 
20 Fanny Ariyandini, “Perbedaan Tingkat Religiusitas Dan Sikap Terhadap Hubungan 

Pranikah Antar Pelajar Yang Bersekolah Di SMA Umum Dan SMA Berbasis Agama”, 3. 
21 Muhammad Nasrullah,“Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan Konsumen 

Terhadap Produk”, Jurnal Hukum Islam, Vol 13 (Desember, 2015), 82-83. 
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b. Dimensi praktik atau ritualistik 

Dalam dimensi ini berkaitan dengan ketaatan dan komitmen 

seseorang terhadap agama yang dianutnya, yang diwujudkan dalam 

peribadatan atau ritual. Dimensi ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Ritual, dalam Islam bentuk ritualnya berupa: Shalat, puasa, zakat, 

pergi haji bagi yang mampu, membaca dan mengamalkan Al Quran, 

berkurban dan lainnya. 

2) Ketaatan, ketika sesorang telah mengetahui ritual-ritual yang harus 

dilakukan, maka harus dilakukan semaksimal mungkin. 

c. Dimensi pengalaman 

Dimensi pengalaman adalah perasaan-perasaan atau 

pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan. Dalam Islam dimensi 

ini dapat terwujud dalam perasaan dekat dengan Allah, perasaan 

bertawakal kepada Allah (pasrah diri dalam hal yang positif). Perasaan 

khusyuk ketika melaksanakan shalat atau berdoa, perasaan tergetar 

ketika mendengar adzan atau ayat-ayat Al-Qur‟an, perasaan bersyukur 

kepada Allah, perasaan mendapat peringatan atau pertolongan dari 

Allah. terwujud dalam perasaan bersyukur kepada Allah, percaya 

kepada Allah akan mengabulkan doa-doa kita, khusyu ketika 

melaksanakan shalat, dsb. 

d. Dimensi pengetahuan agama 

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat pemahaman dan 

pengetahuan muslim pada ajaran-ajaran agamanya, terutama ajaran 
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pokok yang termuat dalam kitab Al Quran. Pengetahuan agama dapat 

dicapai melalui membaca buku-buku Islami, mendatangi majlis ta‟lim 

atau pengajian, mendengarkan acara keagamaan di radio, melihat 

tayangan keagamaan di TV dan sebagainya. 

e. Dimensi konsekuensi 

Dimensi ini berkaitan dengan seberapa besar perilaku muslim 

dipengaruhi oleh ajaran agamanya. Dimensi ini tercermin dalam 

perilaku seseorang yang bertaqwa (menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya), yang meliputi: perilaku suka menolong, 

bersedekah, berlaku adil pada orang lain, jujur, tidak melakukan 

korupsi, tidak minum minuman keras, dan sebagainya.  

Menurut Thouless ada empat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

keagamaan, yaitu:22 

1) Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial  

Faktor ini terdiri dari semua pengaruh sosial dalam 

perkembangan keagamaan, termasuk tradisi-tradisi sosial, pendidikan 

dari orang tua, tekanan dari lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri 

dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan 

itu.  

 

 

                                                             
22Tiara, “Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan Nasabah, Pendapatan 

Nasabah, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di Bank Syariah”, 

(Skripsi: Program S1 IAIN Salatiga, 2017). 



19 
 

 
 

2) Faktor pengalaman  

Berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk 

sikap keagamaan. Terutama pengalaman mengenai keindahan, konflik 

moral dan pengalaman emosional keagamaan. Umumnya faktor ini 

berupa pengalaman spiritual yang secara langsung dapat 

mempengaruhi perilaku individu.  

3) Faktor kehidupan  

Kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat menjadi 

empat, yang pertama kebutuhan untuk memperoleh harga diri, kedua 

kebutuhan akan cinta kasih, ketiga kebutuhan akan keamanan atau 

keselamatan, dan kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman 

kematian.  

4) Faktor intelektual 

Berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau 

rasionalisasi.  

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa setiap orang 

memiliki tingkat religiusitas yang berbeda-beda. Faktor internal yang dapat 

mempengaruhi religiusitas seperti adanya pengalaman-pengalaman 

emosional keagamaan, kebutuhan individu yang mendesak untuk dipenuhi 

seperti kebutuhan akan rasa aman, harga diri, cinta kasih dan sebagainya. 

Sedangkan faktor eksternalnya seperti pendidikan formal, pendidikan 

agama dalam keluarga, tradisi-tradisi sosial yang berlandaskan nilai-nilai 

keagamaan, tekanan-tekanan lingkungan sosial dalam kehidupan individu.  
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3. Loyalitas Nasabah 

Dalam tahapan prosesnya, loyalitas nasabah ditimbulkan oleh 

kepuasan tetapi bukan hanya kepuasan pada tingkat ”cukup puas” 

melainkan kepuasan pada tingkat tertentu ”sangat puas” yang dapat 

menciptakan loyalitas nasabah.23 

Pelanggan yang setia adalah mereka yang sangat puas dengan 

produk tertentu sehingga mempunyai antusiasme untuk memperkenalkan 

produk tersebut kepada siapa pun yang mereka kenal. Selanjutnya pada 

tahap berikutnya pelanggan yang loyal tersebut akan memperluas 

“kesetiaan” mereka pada produk lain buatan produsen yang sama. Pada 

akhirnya mereka adalah kosumen yang setia kepada produsen tertentu untuk 

selamanya.24  

Karakteristik dari pelanggan yang loyal antara lain:25 

a. Melakukan pembelian secara teratur (Makes regular repeat purchases), 

pelanggan membeli kembali produk yang sama yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

b. Membeli diluar lini produk/jasa (Purchases across product and service 

lines) pelanggan melakukan pembelian antar lini produk/jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

                                                             
23Diah Dharmayanti,“Analisis Dampak Service Performance Dan Kepuasan Sebagai 

Moderating Variable Terhadap Loyalitas Nasabah”, Jurnal Manajemen Pemasaran, 36. 
24 Kusuma Wijayanto, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan DanLoyalitas 

Nasabah Bank”, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, Vol. 17 (Juni, 2015), 39. 
25 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas konsumen (Bandung: Alfabeta, 2005) 

130. 
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c. Merekomendasikan produk lain (Refers other) pelanggan melakukan 

komunikasi dari mulut kemulut berkanaan dengan produk tersebut 

kepada orang lain. 

d. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(Demonstrates an immunity to the full of the competition) pelanggan 

tidak akan tertarik terhadap tawaran produk sejenis yang dihasilkan oleh 

pesaing. 

Mempertahankan pelanggan ternyata lebih sulit daripada 

mendapatkan pelanggan baru, maka pelanggan harus dipertahankan agar 

tidak beralih pada pesaing. Loyalitas bisa timbul jika pelanggan merasa puas 

dengan produk dengan merek tertentu atau tingkat layanan yang diterima 

dan berniat untuk terus melanjutkan pembelian.26  

Tahapan dan loyalitas terbagi menjadi enam tahapan yaitu Suspect, 

Prospect, Customer, Clients, Advocates dan Partners. Tahapan dan tingkat 

tersebut dijelaskan sebagai berikut:27 

1) Suspect meliputi semua orang yang diyakini akan membeli 

(membutuhkan) barang atau jasa, tetapi belum memiliki informasi 

tentang barang atau jasa perusahaan.  

2) Prospect adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan jasa 

tertentu, dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap 

ini, mereka telah mengetahui keberadaan perusahaan dan jasa yang 

                                                             
26 Kusuma Wijayanto, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas 

Nasabah Bank”, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 39. 
27 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas konsumen, 132. 
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ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain meskipun mereka belum 

melakukan pembelian (word of mouth).  

3) Customer pada tahap ini pelanggan sudah melakukan hubungan 

transaksi dengan perusahaan, tetap tidak mempunyai perasaan positif 

terhadap perusahaan loyalitas pada tahap ini belum terlihat.  

4) Clients meliputi semua pelanggan yang telah membeli barang atau jasa 

yang dibuthkan dan ditawarkan perusahaan secara teratur, hubungan ini 

berlangsung lama, dan mereka telah memiliki sifat retention.  

5) Advocates pada tahap ini, pelanggan secara aktif mendukung 

perusahaan dengan memberikan rekomendasi kepada orang lain agar 

mau membeli barang atau jasa perusahaan tersebut.  

6) Partners pada tahap terakhir ini telah terjadi hubungan yang kuat dan 

saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan. 

Sedangkan tingkatan pelanggan menuju loyalitas dibagi menjadi 

emapat tahapan, yaitu:28  

1. Emas (Gold) merupakan kelompok yang memberikan keuntungan 

terbesar kepada perusahaan. Biasanya kelompok ini adalah Heavy user 

yang selalu membeli dalam jumlah besar dan frekuensi pemebliannya 

tinggi. Mereka tidak sensitif terhadap harga, tidak segan mengeluarkan 

uang untuk sesuatu yang hanya bisa dinikamti pada masa yang akan 

datang, mau mencoba sesuatu yang baru yang ditawarkan oleh 

                                                             
28 Ibid., 135-137. 
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perusahaan, dan yang paling penting memiliki komitmen untuk tidak 

berpaling kepada pesaing.  

2. Perak (Silver) kelompok ini masih memberikan keuntungan yang besar 

walaupun posisinya masih di bawah. Mereka mulai memperhatikan 

tawaran potongan harga hal ini dikarenakan mereka cenderung sensitif 

terhadap harga mereka pun tidak seloyal gold.  

3. Perunggu (Bronze) kelompok ini palig besar jumlahnya. Mereka adalah 

kelompok yang spending level-nya relatif rendah. Driver terkuatnya 

untuk bertransaksi semata-mata di dorong oleh potongan harga besar, 

sehingga mereka juga dikenal sebagai kelompok pemburu diskon.  

4. Besi (Iron) adalah kelompok pelanggan yang bukannya menghasilkan 

keuntungan justru membebani perusahaan, tipe pelanggan seperti ini 

memiliki kecendrungan untuk meminta perhatian lebih besar dan 

cenderung bermasalah, membuat perusahaan berfikir lebih baik 

menyingkirkan mereka dari daftar pelanggan. memiliki kemungkinan 

berjuang untuk mengatur pengeluarannya. Mereka tidak berfikir jangka 

panjang. Transaksi yang dilakukan hanya berdasarkan ikebutuhan hari 

ini dan selalu membanding-bandingkan dengan perusahaan pesaing 

untuk mencari harga yang paling murah.  

Dengan memahami tingkatan Loyalitas pelanggan, maka 

perusahaan akan dapat memperoleh suatu gambaran tentang pelanggan 

sehingga dapat memudahkan perusahaan untuk merancang strategi maupun 

kebijakan pemasaran yang tepat bagi perusahaan. 
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B. Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah 

Menurut Zeithaml dkk, kualitas layanan juga dapat memengaruhi 

loyalitas pelanggan secara langsung dan tidak langsung.29 Kualitas pelayanan 

yang maksimal mendorong pelanggan untuk senantiasa menggunakan produk 

dan layanan suatu perusahaan sehingga berdampak kepada peningkatan market 

share suatu produk. Kualitas pelayanan terutama pada perusahaan jasa sangat 

penting dalam mempertahankan pelanggan dalam waktu yang lama. Kualitas 

pelayanan akan menentukan performa perusahaan di masa mendatang, jika 

kualitas pelayanan yang diberikan baik maka performa perusahaan akan baik 

sebaliknya, jika kualitas pelayanan yang diberikan buruk maka akan 

berdampak pada menurunnya tingkat pertumbuhan pelanggan. 

Konsep dari kualitas layanan, kepuasan dan loyalitas saling 

berhubungan satu dengan yang lain. Secara teoritis, dalam prosesnya dapat 

memberikan acuan pada penelitian ini, dimana kualitas layanan mempengaruhi 

loyalitas baik secara langsung maupun mempengaruhi loyalitas secara tidak 

langsung melalui kualitas pelayanan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Dwi Aryani dan Febrina yang berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan”. Menunjukkan 

hasil kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.30 Dan 

penelitian yang dilakukan oleh Sirhan Fikri Dkk, tentang pengaruh kualitas 

                                                             
29 Dwi Aryani & Febrina, “Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan”, Ilmu Administrasi dan Organisasi, 115. 
30 Ibid.  
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pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa menunjukan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pada mahasiswa.31  

C. Hubungan Religiusitas Terhadap Loyalitas Nasabah 

Bank Syariah tidak lepas dari Religiusitas yang merupakan internalisasi 

nilai-nilai agama dalam diri seseorang yang berkaitan dengan kepercayaan 

terhadap ajaran agama yang dianut baik di dalam hati maupun dalam perkataan. 

Kepercayaan tersebut kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah 

laku di kehidupan sehari-hari.32 Menurut Metawa dan Almossawi pada tahun 

1998, faktor utama nasabah mempertahankan hubungan atau tetap loyal pada 

bank syariah adalah ketaatannya terhadap prinsip-prinsip syariah.33  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khotimah religiusitas 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah di Bank Syariah Mandiri. 

Dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa variabel religiusitas 

memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel loyalitas nasabah.34 

Penelitian yang dilakukan oleh Nidaul Chusnah tahun 2016 Dari penelitian 

tersebut Religiusitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah.35  

                                                             
31 Sirhan fikri ddk, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas 

Mahasiswa” Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 3 No.1 (Januari, 2016) 131-132. 
32 Fanny Ariyandini, “Perbedaan Tingkat Religiusitas Dan Sikap Terhadap Hubungan 

Pranikah Antar Pelajar Yang Bersekolah Di SMA Umum Dan SMA Berbasis Agama”, 3. 
33 Muhammad Arthur, “Pengaruh Religiusitas Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah 

Bank Syariah Di Surabaya Dengan Anteseden Kualitas Layanan”, Skripsi, 2015. 
34 Nurul Khotimah, “Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Perusahaan, Dan Sistem 

Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Menabung Dan Loyalitas Di Bank Syariah Mandiri (Studi 

Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Gresik)”, Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen, Vol. 05 

(April, 2018). 
35 Nidaul Chusnah,“Pengaruh Religiusitas, Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah 

Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat Indonesia Magelang”, (Skripsi: Program S1 IAIN 

Salatiga, 2016). 
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D. Hubungan Religiusitas Sebagai Variabel Moderator Terhadap Kualitas 

Pelayanan Dan Loyalitas Nasabah 

Religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. 

Hal ini menjadi dasar atas pengambilan keputusan konsumen untuk membeli 

produk yaitu tergantung tingkat keimanan mereka. Loyalitas merupakan respon 

pelanggan berupa perilaku pasca pembelian secara berkelanjutan melalui 

proses pengambil keputusan dengan memperhatikan satu atau lebih dari merek 

yang sejenis. Dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan tingkat 

religiusitas seseorang yang tinggi maka akan mempengaruhi tingkat loyalitas 

nasabah tersebut terhadap perusahaan. 

Religiusitas menunjuk pada aspek agama yang telah dihayati oleh 

seseorang dalam hati, di mana keyakinan agama seseorang yang percaya bunga 

bank itu haram menjadi faktor nasabah bank memberikan alternatif pilihannya 

pada bank syariah. Dalam penelitian Nurhayati dan Fatmasaris bahwa 

religiusitas sebagai variabel moderating dapat memoderasi variabel kulitas 

layanan terhadap variabel loyalitas nasabah.36 Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Isni Purwati bahwa religiusitas memperkuat variable motivasi dan 

lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan.37 

 

 

                                                             
36 Nurhayati & Fatmasaris Sukesti, “Peningkatan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Melalui 

Peningkatan Kualitas Layanan Dan Kepuasan Nasabah Dengan Variabel Religiusitas Sebagai 

Variabel Moderating”, Jurnal Economica, 150. 
37 Isni Purwati, “Pengaruh Motivasi, Lingkungan kerja, dengan Religiusitas sebagai 

Variabel Moderating Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus PT.Daya Manunggal Di 

Salatiga)”, Skripsi (IAIN Salatiga, 2016). 
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E. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan, peningkatan 

loyalitas nasabah melalui peningkatan kualitas pelayanan dengan religiusitas 

sebagai variabel moderator. Penelitian tersebut antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Fatmasaris pada tahun 

2016 dengan judul “Peningkatan Loyalitas Nasabah Melalui Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating di Bank 

Syariah Kota Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 

pertama hasilnya adalah positif signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas nasabah. Sedangkan untuk hipotesis kedua hasilnya positif signifikan 

yaitu dengan religiusitas sebagai variabel moderating dapat memoderasi 

variabel kulitas layanan terhadap variabel loyalitas nasabah.38  

Penelitian yang dilakukan oleh Pramonosidi Wijanarko tahun 2016 

dengan judul: “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Religiusitas Terhadap 

Kepuasan Nasabah Serta Dampaknya Pada Loyalitas Nasabah (Studi Kasus 

Bank Syariah Mandiri)”. Hasil yang diperoleh antara variabel religiusitas 

terhadap loyalitas nasabah bahwa nilai sig < 0,05 sehingga hipotesis yang 

menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara religiusitas terhadap 

loyalitas nasabah diterima (tolak H0). Sedangkan variabel kualitas nasabah 

dengan loyalitas nasabah nilai sig < 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan 

                                                             
38  Nurhayati & Fatmasaris Sukesti, “Peningkatan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Melalui 

Peningkatan Kualitas Layanan Dan Kepuasan Nasabah Dengan Variabel Religiusitas Sebagai 

Variabel Moderating”, Jurnal Economica, 150.  
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terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

nasabah diterima (tolak H0).39  

Penelitian yang dilakukan oleh Nidaul Chusnah tahun 2016 dengan 

judul “Pengaruh Religiusitas, Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah 

Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu 

Magelang”. Dari penelitian tersebut Religiusitas tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi tingkat religiusitas seseorang tidak berpengruh terhadap loyalitas  

nasabah. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat 

kualitas pelayanan maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas nasabah. 

Kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan 

nasabah semakin tinggi pula tingkat loyalitas nasabah.40  

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyo Budi Setiawan dan Ukudi pada 

tahun 2007 dengan judul: “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan  dan 

Komitmen Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada  Pd. Bpr Bank Pasar 

Kendal)”. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa variabel kualitas 

layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan dan komitmen 

                                                             
39 Pramonosidi Wijanarko, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Religiusitas Terhadap 

Kepuasan Nasabah Serta Dampaknya Pada Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah 

Mandiri)”, (Skripsi: Program S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016). 
40 Nidaul Chusnah,“Pengaruh Religiusitas, Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah 

Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat Indonesia Magelang”, Skripsi. 
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nasabah yang pada gilirannya akan berpengaruh secara positif signifikan 

terhadap loyalitas nasabah.41  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti, 

Judul, Tahun 

Penelitian 

Subtansi 

(pembahasan 

masalah dan 

metode 

penelitian) 

Hasil penelitian Persamaan dan 

Perbedaan 

Nurhayati dan 

Fatmasaris. 

“Peningkatan 

Loyalitas Nasabah 

Melalui 

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Dengan 

Religiusitas 

Sebagai Variabel 

Moderating di 

Bank Syariah 

Kota Semarang, 

2016”. 

Penelitian ini 

membahas 

pengaruh  

peningkatan 

kualitas pelayanan 

terhadap 

peningkatan 

loyalitas 

pelayanan dengan 

religiusitas 

dijadikan sebagai 

moderator di 

BRISyariah 

Madiun. Metode 

yang digunakan 

adalah penelitian 

kuantitatif. 

Analisis: regresi 

linier berganda 

dan analisis 

regresi moderasi 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa hipotesis 

pertama hasilnya 

adalah positif 

signifikan antara 

kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas 

nasabah. 

Sedangkan untuk 

hipotesis kedua 

hasilnya positif 

signifikan yaitu 

dengan 

religiusitas 

sebagai variabel 

moderating dapat 

memoderasi 

variabel kulitas 

layanan terhadap 

variabel loyalitas 

nasabah 

Persamaan: 

terdapat variabel 

yang sama yaitu 

kualitas 

pelayanan, 

religiusitas dan 

loyalitas nasabah. 

 

Perbedaan: 

rumusan masalah 

serta analisa data. 

Pramonosidi 

Wijanarko dengan 

judul: “Pengaruh 

Kualitas 

Penelitian ini 

membahas 

pengaruh 

pengaruh kualitas 

Hasil yang 

diperoleh antara 

variabel 

religiusitas 

Persamaan: 

terdapat variabel 

yang sama yaitu 

kualitas 

                                                             
41 Mulyo Budi Setiawan Dan Ukudi, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan  Dan 

Komitmen Terhadap Loyalitas Nasabah ( Studi Pada  Pd. Bpr Bank Pasar Kendal)”, Jurnal Bisnis 

dan Ekonomi, Vol. 14 (September, 2007). 
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Pelayanan Dan 

Religiusitas 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah Serta 

Dampaknya Pada 

Loyalitas Nasabah 

(Studi Kasus 

Bank Syariah 

Mandiri), 2016”.  

pelayanan dan 

religiusitas 

terhadap kepuasan 

nasabah serta 

dampaknya pada 

loyalitas nasabah 

di bank syariah 

mandiri. Metode 

yang digunakan 

adalah penelitian 

kuantitatif. 

Analisis: analisis 

jalur 

terhadap loyalitas 

nasabah bahwa 

terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara religiusitas 

terhadap loyalitas 

nasabah diterima. 

Sedangkan 

variabel kualitas 

nasabah dengan 

loyalitas nasabah 

terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara kualitas 

pelayanan 

terhadap loyalitas 

nasabah diterima. 

pelayanan, 

religiusitas dan 

loyalitas nasabah. 

 

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

kepuasan nasabah 

serta analisa data. 

Nidaul Chusnah 

tahun 2016 

dengan judul 

“Pengaruh 

Religiusitas, 

Kualitas 

Pelayanan Dan 

Kepuasan 

Nasabah 

Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Bank Muamalat 

Indonesia Cabang 

Pembantu 

Magelang”.  

Penelitian ini 

membahas 

pengaruh 

religiusitas, 

kualitas pelayanan 

dan kepuasan 

nasabah terhadap 

loyalitas nasabah 

bank muamalat. 

Metode yang 

digunakan adalah 

penelitian 

kuantitatif. 

Analisis: analisis 

regresi berganda 

Dari penelitian 

tersebut 

Religiusitas tidak 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap loyalitas 

nasabah. Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap loyalitas 

nasabah. 

Kepuasan nasabah 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap loyalitas 

nasabah.  

Persamaan: 

terdapat variabel 

yang sama yaitu 

kualitas 

pelayanan, 

religiusitas dan 

loyalitas nasabah. 

 

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

kepuasan nasabah 

serta analisa data. 

Mulyo Budi 

Setiawan dan 

Ukudi dengan 

Penelitian ini 

membahas 

pengaruh kualitas 

Dalam penelitian 

tersebut diperoleh 

hasil bahwa 

Persamaan: 

terdapat variabel 

yang sama yaitu 
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judul: “Pengaruh 

Kualitas Layanan, 

Kepercayaan  dan 

Komitmen 

Terhadap 

Loyalitas 

Nasabah (Studi 

Pada  Pd. Bpr 

Bank Pasar 

Kendal), 2007.” 

 

layanan, 

kepercayaan  dan 

komitmen 

terhadap loyalitas 

nasabah studi 

pada  pd. bpr bank 

pasar kendal. 

Metode yang 

digunakan adalah 

penelitian 

kuantitatif. 

Analisis: analisis 

model struktural 

variabel kualitas 

layanan 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

kepercayaan dan 

komitmen 

nasabah yang 

pada gilirannya 

akan berpengaruh 

secara positif 

signifikan 

terhadap loyalitas 

nasabah. 

kualitas 

pelayanan, dan 

loyalitas nasabah. 

 

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

kepercayaan serta 

analisa data. 

Rachmad Hidayat 

tahun 2009 

dengan judul 

penelitian 

“Pengaruh 

Kualitas Layanan, 

Kualitas Produk 

dan Nilai Nasabah 

terhadap 

Kepuasan dan 

Loyalitas Nasabah 

Bank Mandiri”. 

Penelitian ini 

membahas 

pengaruh kualitas 

layanan, kualitas 

produk dan nilai 

nasabah terhadap 

kepuasan dan 

loyalitas nasabah 

bank mandiri. 

Metode yang 

digunakan adalah 

penelitian 

kuantitatif. 

Analisis: analisis 

model struktural 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa kualitas 

layanan 

berpengaruh 

negatif dan non 

signifikan 

terhadap loyalitas 

nasabah. Hal ini 

menunjukkan 

bahwa semakin 

baiknya kualitas 

layanan belum 

tentu membuat 

nasabah menjadi 

loyal kepada Bank 

Mandiri di Jawa 

Timur. 

Persamaan: 

terdapat variabel 

yang sama yaitu 

kualitas 

pelayanan, dan 

loyalitas nasabah. 

 

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

kualitas produk, 

nilai nasabah dan 

kepuasan serta 

analisa data yang 

digunakan. 

Kusuma 

Wijayanto pada 

tahun 2015 

dengan judul: 

“Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Penelitian ini 

membahas 

pengaruh kualitas 

layanan Terhadap 

Kepuasan Dan 

Loyalitas 

Nasabah Bank”. 

Dari penelitian 

tersebut diperoleh 

variabel bukti 

fisik, jaminan, 

ketanggapan, 

keandalan,  

perhatian yang 

merupakan 

Persamaan: 

terdapat variabel 

yang sama yaitu 

kualitas 

pelayanan, dan 

loyalitas nasabah. 
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Kepuasan Dan 

Loyalitas Nasabah 

Bank”. 

Metode yang 

digunakan adalah 

penelitian 

kuantitatif. 

Analisis: analisis 

regresi berganda 

indikator dari 

variabel kualitas 

pelayanan dan 

kepuasan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap loyalitas 

nasabah.  

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

kepuasan serta 

analisa data yang 

digunakan. 

 

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan 

bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan 

dalam penelitian ini berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian Mulyo Budi adalah teori Blomer tahun 1998, 

dalam penelitian Nidaul Chusnah menggunakan teori Fandy Tjiptono, dalam 

penelitian Rachmad Hidayat menggunakan teori Bei and Chian tahun 2001, 

dalam penelitian Kusuma Wijayanto menggunakan teori yang dikemukakan 

parente et al. tahun 2002. Belum ada penelitian yang menggabungkan variabel 

kualitas pelayanan, loyalitas nasabah dengan religiusitas sebagai variabel 

moderator dengan menggunakan analisis regresi moderasi yang  lokasinya 

berada di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran atau kerangka berfikir merupakan hubungan antar 

vaeiabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.42 Adapun 

kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu: 

 

 

 

                                                             
42 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 89. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang 

bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun 

hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat tingkat keunggulan tersebut untuk 

Loyalitas Nasabah (Y) 

1. Melakukan pembelian secara 

teratur.  

2. Membeli di luar lini produk atau 

jasa yang ditawarakan perusahaan.  

3. Merekomendasikan produk kepada 

orang lain.  

4. Menunjukkan kekebalan dari daya 

tarik produk sejenis dari pesaing 

 

Religiusitas (Xm) 

1. Dimensi ideologis  

2. Dimensi ritualistik  

3. Dimensi pengalaman 

4. Dimensi pengetahuan 

5. Dimensi konsekuensi 

 

Kualitas Pelayanan (X1) 

1. Bentuk fisik 

2. Keandalan  

3. Ketanggapan  

4. Jaminan  

5. Empati 
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memenuhi keinginan pelanggan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Nidaul Chusnah tentang Pengaruh Religiusitas, Kualitas Pelayanan 

Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat 

hasilnya kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Semakin tinggi tingkat kulitas yang diberikan maka 

tingkat loyalitas juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu hipotesis yang 

diajukan adalah: 

H0: Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas nasabah 

H1: Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap loyalitas nasabah 

2) Pengaruh religiusitas terhadap loyalitas nasabah 

Religiusitas adalah pengarahan manusia agar tingkah lakunya  

sesuai dengan perasaan tentang adanya hubungan antara jiwanya dan jiwa 

yang tersembunyi, yang diakui kekuasaannya atas dirinya atas sekalian 

alam, dan dia rela merasa berhubungan seperti itu. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Pramonosidi Wijanarko (2016) tentang hubungan antara 

religiusitas terhadap loyalitas di bank syariah mandiri hasilnya positif 

signifikan antara variabel religiusitas dengan variabel loyalitas nasabah. 

Artinya apabila tingkat religiusitas tinggi maka tingkat  loyalitas pun akan 

tinggi. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah: 

H0: Religiusitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

loyalitas nasabah 
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H2: Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah 

3) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah dengan 

religiusitas sebagai variabel moderator 

Loyalitas nasabah adalah suatu rasa setia atau keterikatan nasabah 

terhadap suatu produk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurhayati 

dan Fatmasaris tentang Peningkatan Loyalitas Nasabah Melalui 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel 

Moderating di Bank Syariah Kota Semarang hasilnya positif signifikan 

yaitu dengan religiusitas sebagai variabel moderating dapat memoderasi 

variabel kulitas layanan terhadap variabel loyalitas nasabah. Artinya 

apabila tingkat religiusitas tinggi maka tingkat  loyalitas pun akan tinggi, 

begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah: 

H0: Kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah tidak berpengaruh 

positif dan signifikan dengan religiusitas sebagai variabel 

moderator 

H3: Kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah berpengaruh positif 

dan signifikan dengan religiusitas sebagai variabel moderator 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian yaitu BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun, tepatnya di Jl. Mohammad Husni Thamrin, 

No. 34, Kel. Klagen, Kec. Kutoharjo, Madiun. Penelitian ini dilaksanakan 

mulai tanggal 1-15 Juli 2019. 

B. Rancangan Penelitian 

Penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif, yaitu data yang 

digunakan dalam bentuk angka. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

dilapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan memecahkan 

masalah yang bersifat teoritis konseptual, cenderung tidak berpengaruh 

langsung dengan penentuan kebijakan dan tindakan. Tujuan penelitian 

kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model 

sistematis, teori-teori dan atau hipotesis.43 

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

deskriptif dan asosiatif. Penelitian deskriptif adalah mengetahui nilai masing-

masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa 

membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. 

Penelitian asosiatif adalah mengetahui pengaruh interaksi antara dua 

                                                             
43Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), 16. 
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variabel atau lebih.44 Pengujian kuisioner dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software IBM SPSS 21. 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Definisi Variabel 

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.45 

Macam-macam variabel dalam penelitian dibedakan menjadi tiga, yang 

pertama yaitu variabel dependent (Y) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel lain. Yang kedua yaitu 

variabel independen (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan.46 Yang ketiga Variabel moderator (Xm) adalah 

variabel moderasi mempunyai pengaruh (memperkuat dan memperlemah) 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.47 

Variabel moderasi digunakan karena diduga terdapat variabel lain yang 

mempengaruhi hubungan kualitas pelayanan dengan loyalitas nasabah. 

 

 

 

                                                             
44 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 

2015), 49-50. 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 60. 
46 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2016), 11.  
47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 39. 
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Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas pelayanan sebagai variabel independen (X1) merupakan 

variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. 

b. Religiusitas sebagai variabel moderator (Xm) Variabel moderator 

adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

c. Loyalitas nasabah sebagai variabel dependen (Y) merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

independen. 

2. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang 

diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti atau 

menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun penyusunan 

instrumen untuk variabel independen, dependen dan moderator dalam 

penelitian ini menurut Sujarweni adalah sebagai berikut:48 

Tabel 3.1 

Variabel dan Indikator 

No. Variabel dan Definisi 

Operasional 

Indikator Sumber 

1.  Kualitas pelayanan (X1) 

merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berpengaruh 

dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi 

1. Bentuk fisik 

2. Keandalan  

3. Ketanggapan  

4. Jaminan  

5. Empati 

Kotler (2002: 

499) 

                                                             
48 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 80. 
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atau melebihi harapan. 

Kualitas pelayanan 

mendorong pelanggan untuk 

komitmen kepada produk 

dan layanan suatu 

perusahaan 

sehinggaberdampak kepada 

peningkatan market share 

suatu produk 

2  Religiusitas (Xm) adalah 

internalisasi nilai-nilai 

agama dalam diri seseorang. 

Internalisasi disini berkaitan 

dengan kepercayaan 

terhadap ajaran-ajaran 

agama baik di dalam hati 

maupun dalam ucapan. 

1. Dimensi 

ideologi  

2. Dimensi 

ritualistik  

3. Dimensi 

pengalaman  

4. Dimensi 

pengetahuan 

5. Dimensi 

konsekuensi  

Glock & Stark 

(1988: 77-78) 

3  Loyalitas nasabah (Y) 

adalah mereka yang sangat 

puas dengan produk tertentu 

sehingga mempunyai 

antusiasme untuk 

memperkenalkan produk 

tersebut kepada siapa pun 

yang mereka kenal. 

1. Melakukan 

pembelian 

secara teratur.  

2. Membeli di luar 

lini produk atau 

jasa.  

3. Merekomendasi

kan produk 

kepada orang 

lain.  

4. Menunjukkan 

kekebalan dari 

daya tarik 

produk sejenis 

dari pesaing 

Griffin (2009: 

220) 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah kumpulan atau keseluruhan unsur maupun individu 

yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi 

bukan sekedar jumlah yang ada pada suatu objek penelitian, tetapi juga 

meliputi karakteristik yang dimiliki objek tersebut. Karakteristik tersebut 
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berupa sifat-sifat yang ingin diketahui atau diamati pada suatu penelitian 

dan keadaannya senantiasa berubah-ubah. Karakteristik disebut juga 

variabel atau peubah. Macam-macamnya yaitu:49 

a. Variabel kualitatif: variabel yang tidak dapat dinyatakan dengan 

bilangan (hasil pengukuran). Misalnya jenis kelamin, jenjang 

pendidikan. 

b. Variabel kuantitatif: variabel yang dapat dinyatakan dengan bilangan 

(merupakan hasil pengukuran). Misalnya berat badan, tinggi badan. 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Madiun yang 

berjumlah 12.000 nasabah sampai dengan tahun 2018. 

2. Sampel  

Sampel adalah subjek penelitian (responden) yang menjadi sumber 

data yang terpilih dari hasil pekerjaan teknik penyampelan (teknik 

sampling).50 Pengambilan sampel dilakukan karena adanya keterbatasan 

dana, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti. Apabila peneliti dapat 

menjangkau seluruh populasi maka tidak perlu melakukan pengambilan 

sampel. Sampel yang diambil harus mewakili seluruh populasi karena 

hasil analisis dari sampel akan digeneralisasi kedalam kesimpulan 

populasi.  

                                                             
49Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika, 8-9. 
50Deni Darmawan, Metode Penelitia Kuantitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

138. 
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Karena jumlah populasinya terhitung 12.000 nasabah, maka dalam 

penentuan jumlah sampel digunakan rumus: 

𝑛 =
𝑁

(1 + (𝑁 × 𝑒2))
 

dengan nilai e 10% dan jumlah populasi 12.000, maka dapat dihitung : 

𝑛 =
12.000

(1 + (12.000 × 0,12))
 

𝑛 =
12.000

(1 + 120)
 

𝑛 =
12.000

121
 

𝑛 = 99 

Dimana: 

  n  = jumlah sampel 

  N = jumlah populasi 

  e  = batas kesalahan 

Dari perhitungan di atas maka dapat diketahui sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 99. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

data dalam bentuk angka dari kuisioner. 51 

 

                                                             
51 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: PT 

RajaGrafindo, 2008), 100. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

perorangan langsung dari nasabah. Data penelitian ini diperoleh 

dengan menggunakan kuisioner atau angket.52 Sumber data dalam 

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuisioner atau angket.  

b. Data sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bank, bahan-bahan 

dokumentasi serta artikel-artikel yang dibuat oleh pihak ketiga yang 

mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah kajian pustaka dan jurnal-jurnal tentang kualitas 

pelayanan, religiusitas dan loyalitas nasabah. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pengertian dari teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang 

dilakukan peneliti untuk mendapatkan atau menjaring data-data penelitian 

lapangan terutama data primer. Data diperoleh melalui data primer yaitu 

pengambilan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. 

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan peneliti untuk mendapatkan 

data primer adalah dengan angket :  

 

 

                                                             
52 Ibid., 101-102. 



43 
 

  
 

1. Angket (questionere)  

Angket adalah daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada objek 

penelitian yang mau memberikan respon sesuai dengan permintaan 

pengguna.53 Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin. Skala ini digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok 

orang terntang fenomena sosial. Jawaban responden berupa pilihan dari 

lima alternatif yang ada, yaitu : 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Pernyataan Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Ragu-ragu 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang terjadi antara dua orang atau lebih secara 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi 

tertentu.54  

                                                             
53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 142. 
54 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 

83. 
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Pengumpulan data secara langsung didapatkan dari hasil 

wawancara dengan pihak bank yang menjadi lokasi penelitian dan 

wawancara dengan beberapa nasabah BRI Syariah KC Madiun. Metode 

ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai jumlah peningkatan 

nasabah bank. 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Analisa data penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana dan analisis regresi moderasi. Metode pengolahan data dalam 

penelitian ini menggunakan program aplikasi IBM SPSS 21.  

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesinoer.55 Hasil dari r hitung dibandingkan dengan r table 

dimana df=n-2 dengan sig 5%. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila 

r tabel <  r hitung. 

b. Reliabilitas   

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang 

merupakan indikator-indikator dari variabel.56 Suatu kuisioner 

dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah 

stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Jika nilai Alpha > 0,60 maka 

reliabel.57 

                                                             
55 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9 

(Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), 51.  
56 Ibid., 45. 
57 Ibid., 107-108. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji multikolinieritas  

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelari antar variabel bebas. Dalam penelitian ini, 

teknik uji multikolinearitas yang digunakan adalah metode VIF (Varian 

Inflation Factor) dan nilai Tolerance. Kedua nilai VIF dan Tolerance 

ini, nilainya berlawanan, kalau tolerancenya besar maka VIF nya kecil 

dan sebaliknya. Nilai VIF < 10 maka tidak ada gejala Multikolinieritas. 

Demikian juga dengan nilai Tolerance nya berarti sebaliknya. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan nilai varian dari residual dengan varian 

setiap variabel independen. Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah dengan metode uji 

Glejser. Prinsip kerja uji ini adalah dengan cara meregresikan variabel 

independent terhadap nilai Absolute residual atau Abs_RES degan 

rumus persamaan regresinya adalah |Ut| = a + BXt + vt. Adapun dasar 

pengambilan keputusannya adalah jika nilai sig > 0,05 maka tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel independen dan 

variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau 

tidak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji normalitas 
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Kolmogrov-Smirnov Test. Uji Kolmogrov-Smirnov. Data distribusi 

normal, jika nilai sig (signifikansi) > 0,05. Data distribusi tidak normal, 

jika nilai sig. (signifikansi) < 0,05.58 

d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Teknik uji yang 

digunakan menggunakan uji durbin watson (DW test). Dasar 

pengambilan keputusan DW test adalah jika d terletak antara dU dan 

(4-dU), maka tidak ada autokorelasi.59 

e. Uji Linieritas  

Uji linearitas digunakan untuk menguji apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Dalam 

pengujian ini dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas 

dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, apabila nilai sig > 0,05 

maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel 

independent (X) dan variabel dependent (Y). 

3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui menjelaskan 

pengaruh antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. 

Model analisis regresi adalah sebagai berikut:60 

                                                             
58 Ibid., 161. 
59 Ibid. 
60 Andhita Dessy , Aplikasi Statistik Parametrik, 123.  
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Persamaan hipotesis 1 : 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝜀 

Persamaan hipotesis 2 : 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑚 + 𝜀 

Dimana:  

Y = Loyalitas nasabah 

X1 = Kualitas pelayanan 

Xm = Religiusitas 

𝛽
1
 = koefisien kualitas pelayanan dan religiusitas 

e  = error 

4. Analisis Regresi Moderasi (Moderating Regresion Analysis) 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel independen, satu variabel 

dependen, dan satu variabel moderasi. Karena itulah digunakan 

moderating regression analysis. Analisis tersebut digunakan untuk 

melihat apakah variabel pemoderasi (Xm) memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Pengaruh ini selanjutnya 

dapat digunakan untuk mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

kemudian melihat apakah variabel (Xm) mempengaruhi hubungan antara 

variabel X terhadap Y.  

Moderating Regression Analysis dinyatakan dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut :61 

Persamaan :   𝑌 =  𝑎0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋𝑚 + 𝑏3𝑋1 ∗ 𝑋𝑚 + 𝜀 

 

                                                             
61 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 (Semarang: 

Badan penerbit universitas diponegoro, 2016), 223. 
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Dimana:  

 𝑎0   = Konstanta  

𝑏1 − 𝑏3         = Koefisien regresi yang menyatakan perubahan nilai Y 

apabila terjadi perubahan nilai X  

X1  = Variabel Kualitas Pelayanan 

 Xm  = Variabel Moderator Religiusitas 

X1*Xm  = Xm sebagai variabel moderasi dari kualitas pelayanan  

e    = error 

Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai sig > 0,05 

maka terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas nasabah dengan religiusitas (Xm) sebagai variabel moderator. 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Statistik t (Uji Hipotesis Secara Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen.62 Uji t dilaksanakan 

dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Nilai thitung dapat 

dilihat dari hasil pengolahan data Coefficients. Berikut ini adalah 

langkah-langkah dengan menggunakan uji t : 

Merumuskan hipotesis H0 dan Ha 

1) H0:β1 = 0,Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

Kualitas Pelayanan (X1) terhadap loyalitas nasabah (Y). 

                                                             
62 Ibid.  
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H1 : β1 ≠ 0, Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kualitas 

Pelayanan (X1) terhadap loyalitas nasabah (Y). 

2) H0 : β2 = 0, Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

religiusitas (Xm) terhadap nilai perusahaan (Y). 

H2 : β2 ≠ 0, Terdapat pengaruh signifikan antara variabel religiusitas 

(Xm) terhadap nilai perusahaan (Y). 

Derajat kepercayaan yang digunakan adalah α = 0,05 atau 5%. Nilai 

thitung dibandingkan dengan ttabel dan ketentuannya sebagai berikut: 

Jika Thitung > Ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima.  

Jika Thitung < Ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

b. Uji Statistik F (Uji Hipotesis Secara Simultan) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.63 

Uji F dilakukan dengan langkah membandingkan dari Fhitung dengan 

Ftabel. Nilai Fhitung dapat dilihat dari hasil pengolahan data bagian 

ANOVA. Hipotesis statistik yang diajukan, sebagai berikut : 

H0 : β1, β2 = 0, Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

Kualitas Pelayanan (X1) dan Religiusitas (Xm) terhadap nilai 

perusahaan (Y). 

                                                             
63 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23, 179. 
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Ha : β1, β2 ≠ 0, Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kualitas 

Pelayanan (X1) dan Religiusitas (Xm) terhadap nilai 

perusahaan (Y).  

Derajat kepercayaan (signifikan) yang digunakan yaitu α = 0,05 atau 

5%.  Selanjutnya hasil hipotesis Fhitung dibandingkan dengan Ftabel 

dengan ketentuan berikut : 

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

prosentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh 

variabel independen (X). Jika R2 semakin besar, maka prosentase 

perubahan semakin tinggi. Jika R2 semakin kecil, maka prosentase 

perubahan variabel semakin rendah.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 161-162. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

1. Sejarah berdirinya 

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. 

Setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 

2008 melalui surat No: 10/67/KEP/GBI/DpG/2008, PT. BRI Syariah 

kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya 

sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.65 

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatangani 

Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) 

Tbk, untuk melebur kedalam PT. BRI Syariah (proses spin off) pada tanggal 

19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. 

Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata 

induk perusahaan kepada kegiatan operasional BRI Syariah. 

Saat ini PT BRI Syariah Tbk. menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset PT BRI Syariah Tbk. tumbuh dengan pesat baik dari sisi 

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

pada segmen menengah bawah, PT BRI Syariah Tbk. menargetkan menjadi 

                                                             
65 Sejarah BRISyariah, dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 27 Februari 

2019) 

http://www.brisyariah.co.id/
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Bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan 

perbankan. 

Sesuai dengan visinya, saat ini PT BRI Syariah Tbk. merintis 

sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dengan 

memanfaatkan jaringan kerja PT BRI Tbk., sebagai kantor layanan syariah 

dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat, segmen mikro, SME, dan kegiatan 

konsumer berdasarkan prinsip syariah. 

Kantor cabang BRI Syariah Madiun terletak di Jl. Mohammad 

Husni Thamrin No. 3, Klegen, Oro-Oro Ombo, Madiun. Sedangkan, kantor 

cabang pembantu BRI Syariah sekarisidenan Madiun tersebar di beberapa 

wilayah, diantaranya Ponorogo, Magetan dan Ngawi. 

2. Visi dan Misi  

Suatu lembaga atau perusahaan pastilah mempunyai visi dan misi 

yang diterapkan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari untuk mencapai 

sasaran, termasuk BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun mempunyai visi dan misi yang sama dengan BRI Syariah 

Pusat (Jakarta), yaitu : 

a. Visi: Menjadi Bank Ritel Modern Terkemuka Dengan Pelayanan 

Finansial Sesuai Kebutuhan Nasabah Dengan Jangkauan Termudah 

Untuk Kehidupan Lebih Bermakna. 66 

 

                                                             
66 Buku Laporan Tahunan, BRISyariah, 2015. 
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b. Misi:  

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan Finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan 

dimanapun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketentraman fikiran. 

3. Struktur Organisasi  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BRI Syariah KC Madiun 
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B. Deskripsi Responden  

Setiap responden mempunyai karakteristik yang berbeda. Untuk itu 

perlu dilakukan pengelompokan dengan karakteristik tertentu. Adapun 

karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, 

program studi, semester dan uang saku. Berikut adalah hasil pengelompokan 

responden berdasarkan kuesioner yang telah disebar.  

a. Jenis Kelamin Responden 

Data mengenai jenis kelamin nasabah BRI Syariah Madiun yang 

diambil sebagai responden adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Diagram Jenis Kelamin Responden 

 
 

Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS 21 

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa lebih didominasi 

oleh jenis kelamin perempuan. Responden BRI Syariah Madiun adalah laki-
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laki sebanyak 27 orang atau 27,3% dan perempuan sebanyak 72 orang atau 

72,7%.  

b. Umur Responden  

Data mengenai usia nasabah BRI Syariah Madiun yang dijadikan 

responden adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Diagram Umur Responden 

 
 

Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS 21 

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui 5,1% berusia kurang 

dari 20 tahun, responden berusia antara 20 tahun sampai 39 tahun sebesar 

87,9%, responden berusia 40 tahun sampai 50 tahun sebanyak 4%, reponden 

berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 3%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa paling dominan adalah responden yang berusia antara 20 tahun 

sampai 39 tahun, hal ini terjadi karena BRI Syariah telah bekerja sama 
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dengan kampus IAIN Ponorogo, sebagai sarana pembayar SPP dan tempat 

praktik mahasiswa IAIN Ponorogo yang rata-rata berumur antara 20 tahun 

sampai 39 tahun. 

c. Pekerjaan  

Data mengenai pekerjaan responden BRI Syariah Madiun adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 4.4 

Diagram Pekerjaan Responden 

 
 

Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS 21 

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa responden yang 

berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 16,2%, berprofesi PNS sebanyak 

3%, berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa 49,5%, berprofesi sebagai 

pegawai swasta sebanyak 19,2% dan berprofesi selain yang disebutkan 

sebanyak 12,1%. Nasabah yang memiliki pekerjaan tetap merupakan 
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nasabah yang dinilai potensial karena mereka mempunyai penghasilan dan 

dapat mengatur keuangannya termasuk menyisihkan sebagian 

penghasilannya untuk ditabung. 

d. Pendidikan Terakhir 

Data pendidikan terakhir responden BRI Syariah Madiun adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 4.5 

Diagram Pendidikan Terakhir Responden 

 
 

Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS 21 

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa responden 

dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi sebanyak 45,5%; responden 

dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 50,5%; responden dengan 

pendidikan terakhir SMP sebanyak 2% dan responden dengan pendidikan 

terakhir SD sebanyak 2%.. Tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang 
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menunjukkan tingkat pengetahuan dan wawasan yang dimiliki, sehingga 

akan berpengaruh pada kemampuan menganalisis suatu permasalahn seperti 

dalam memilih lembaga keuangan. 

C. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Instrumen  

a. Uji Validitas  

Sebuah data yang didapat dari kuesioner, sebaiknya diuji 

validitas. Uji validitas digunakan untuk mengatahui valid atau tidaknya 

suatu kuesioner. Berikut ini hasil uji validitas pada setiap pertanyaan 

masing-masing variabel: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 

pertanyaan  

Pearson 

Correlation  

Significant  

2 tailed  

Keterangan  

Kualitas 

pelayanan 

(X1)  

Pertanyaan1 0,540 0,000 Valid 

Pertanyaan2 0,768 0,000 Valid 

Pertanyaan3 0,699 0,000 Valid 

Pertanyaan4 0,686 0,000 Valid 

Pertanyaan5 0,745 0,000 Valid 

Religiusitas 

(Xm)  

 

Pertanyaan6 0,604 0,000 Valid 

Pertanyaan7 0,770 0,000 Valid 

Pertanyaan8 0,624 0,000 Valid 

Pertanyaan9 0,649 0,000 Valid 

Pertanyaan10 0,697 0,000 Valid 

Loyalitas 

Nasabah 

(Y) 

Pertanyaan11  0,828 0,000 Valid 

Pertanyaan12 0,670 0,000 Valid 

Pertanyaan13 0,683 0,000 Valid 

Pertanyaan14 0,670 0,000 Valid 

  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa butir pertanyaan 

kualitas pelayanan (X1) 1 sampai 5 dinyatakan valid dengan memenuhi 

kriteria yang menunjukkan bahwa nilai signifikan < 0,05 dan r hitung 
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lebih dari 0,000. Butir pertanyaan variabel religiusitas (Xm) 6 sampai 10 

dinyatakan valid dengan memenuhi kriteria yang menunjukkan bahwa 

nilai signifikan < 0,05 dan r hitung lebih dari 0,000. Butir pertanyaan 

variabel loyalitas nasabah (Y) 11 sampai 14 dinyatakan valid dengan 

memenuhi kriteria yang menunjukkan bahwa nilai signifikan < 0,05 dan 

r hitung lebih dari 0,000. Semua butir pertanyaan dalam kuesioner 

dinyatakan valid dan layak untuk dijadikan kuesioner pertanyaan. 

b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel penelitian. Untuk 

mengukur reliabilitas dengan melihat nilai Cronbach Alpha (α), suatu 

variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60. Adapun 

hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap instrumen penelitian ini 

dapat dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach alpha  Keterangan  

Kualitas Pelayanan (X1) 0,721 Reliabel 

Religiusitas (Xm)  0,687 Reliabel 

Loyalitas Nasabah (Y) 0,665 Reliabel 

  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha 

pada variabel kualitas pelayanan sebesar 0,721 > 0,60. Pada variabel 

Religiusitas sebesar 0,687 > 0,60 dan pada variabel loyalitas nasabah 

sebesar 0,665 > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa semua dinyatakan 

reliabel dan layak untuk dijadikan kuesioner. 
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2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelari antar variabel bebas. Dalam penelitian ini, 

teknik uji multikolinearitas yang digunakan adalah metode VIF (Varian 

Inflation Factor) dan nilai Tolerance. Kedua nilai VIF dan Tolerance 

ini, nilainya berlawanan, kalau tolerancenya besar maka VIF nya kecil 

dan sebaliknya. Nilai VIF < 10 maka tidak ada gejala Multikolinieritas. 

Demikian juga dengan nilai Tolerance nya berarti sebaliknya. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kualitas 

Pelayanan 

0,835 1,198 Tidak terjadi multikolinieritas 

Religiusitas 0,835 1,198 Tidak terjadi multikolinieritas 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tolerance dan VIF bahwa 

semua variabel lolos dari gejala multikolinieritas karena nilai VIF nya 

lebih kecil dari 10. Sehingga tidak ada korelasi antar variabel bebas. 

b. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan nilai varian dari residual dengan 

varian setiap variabel independen. Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah dengan metode uji 

Glejser. Prinsip kerja uji ini adalah dengan cara meregresikan variabel 

independent terhadap nilai Absolute residual atau Abs_RES degan 
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rumus persamaan regresinya adalah |Ut| = a + BXt + vt. Adapun dasar 

pengambilan keputusannya adalah jika nilai sig > 0,05, maka tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas.  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t  Sig Keterangan 

Kualitas 

Pelayanan 

-1,069 0,288 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Religiusitas -1,546 0,125 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

  

Diketahui nilai signifikansi untuk variabel kualitas pelayanan 

(X1) adalah 0,288 sedangkan nilai signifikansi variabel religiusitas 

(Xm) 0,125. Karena nilai signifikansi kedua variabel lebih besar dari 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala 

heteroskendastisitas. Sehingga variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain, tetap atau homoskedastisitas. 

c. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel 

independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki 

distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

uji normalitas Kolmogrov-Smirnov Test. Uji Kolmogrov-Smirnov. Data 

distribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) > 0,05. Data distribusi 

tidak normal, jika nilai sig. (signifikansi) < 0,05. Hasil uji Kolmogrov-

Smirnov Test sebagai berikut: 

 

 



62 
 

 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov Smirnov 

 Statistik N Sig 

Unstandardized residual 0,596 99 0,869 

 

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov Test 

diperoleh nilai sig. sebesar 0,869 > 0,05 maka dapat disimpulkan data 

berdistribusi normal. Sehingga data yang diperoleh berisifat normal. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Teknik uji yang 

digunakan menggunakan uji durbin watson (DW test). Dasar 

pengambilan keputusan DW test adalah jika d terletak antara dU dan 

(4-dU), maka tidak ada autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dengan 

Durbin Watson sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

R R 

Square 

Durbin 

Watson 

Nilai dU Keterangan 

0,301 0,091 1,983 1,715 Tidak terjadi autokorelasi 

  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai Durbin Watson (d) 

adalah sebesar 1,983 lebih besar dari dU yakni 1,715 dan kurang dari 

(4-dU) 4-1,715 = 2,285. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

gejala autokorelasi. Sehingga tidak ada korelasi antara kesalahan 

penggangu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya). 
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e. Uji Linearitas  

Uji linearitas digunakan untuk menguji apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Dalam 

pengujian ini dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas 

dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, apabila nilai sig > 0,05 

maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel bebas 

(X) dan variabel terikat (Y). Berikut merupakan hasil uji Linearitas 

variabel kualitas pelayanan (X) dan variabel loyalitas nasabah (Y): 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Linieritas X1 dan Y 

Variabel F  Sig Keterangan 

Loyalitas 

Nasabah*Kualitas 

Pelayanan 

1,647 0,123 Ada hubungan linear secara 

signifikan 

  

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai sig 0,123 > 0,05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara 

variabel kualitas pelayanan (X1) dengan variabel loyalitas nasabah (Y). 

Berikut merupakan hasil uji Linearitas variabel religiusitas (Xm) dan 

variabel loyalitas nasabah (Y) 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Linieritas Xm dan Y 

Variabel F  Sig Keterangan 

Loyalitas 

Nasabah*Religiusitas 

1,695 0,110 Ada hubungan linear 

secara signifikan 

  

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai sig 0,110 > 0,05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara 

variabel religiusitas (Xm) dengan variabel loyalitas nasabah (Y). 
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Sehingga dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara 

signifikan. 

3. Analisis Regresi Linear Sederhana  

Regresi linear sederhana digunakan untuk menjelaskan hubungan 

antara satu variabel dependen dengan satu variabel. Hasil dari penggunaan 

analisis regresi linier sederhana ini dapat digunakan untuk memutuskan nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif. 

Diperoleh hasil perhitungan variabel kualitas pelayanan (X1) dengan 

variabel loyalitas nasabah (Y) sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X1 dengan Y 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 8,549 2,003  4,269 ,000 

Kualitas 

Pelayanan 

,303 ,098 ,298 3,073 ,003 

 

Dari tabel di atas diperoleh regresi sederhana sebagai berikut: 

   Y= 8,549 + 0,303 X1  

 Dari persamaan regresi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstan (a0) = 8,549 diartikan bahwa ketika variabel kualitas 

pelayanan dan religiusitas nilainya sebesar 0, maka Y akan mengalami 

peningkatan sebesar 8,549. 
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b. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan bersifat positif 

sebesar 0,303 artinya jika kualitas pelayanan mengalami penurunan 

sebesar 1%, maka akan menurunkan kualitas pelayanan sebesar -

0,303 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 

Diperoleh hasil perhitungan variabel religiusitas (Xm) dengan variabel 

loyalitas nasabah (Y) sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Xm dengan Y 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 11,754 1,839  6,393 ,000 

Religiusitas ,135 ,085 ,160 1,598 ,113 

 

Dari tabel di atas diperoleh regresi sederhana sebagai berikut: 

   Y= 11,754 + 0,135 Xm  

 Dari persamaan regresi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstan (a0) = 11,754 diartikan bahwa ketika variabel kualitas 

pelayanan dan religiusitas nilainya sebesar 0, maka Y akan mengalami 

peningkatan sebesar 11,754. 

b. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan bersifat positif 

sebesar 0,135 artinya jika kualitas pelayanan mengalami penurunan 

sebesar 1%, maka akan menurunkan kualitas pelayanan sebesar -

0,135 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 
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4. Analisis Regresi Moderasi (Moderating Regresion Analysis) 

Analisis MRA digunakan untuk melihat apakah variabel pemoderasi 

(Xm) mempengaruhi pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Dari 

hasil perhitungan diperoleh regresi moderasi sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Moderasi 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 50,697 17,585  2,883 ,005 

 Kualitas  

Pelayanan 

-1,850 ,879 -1,821 -2,103 ,038 

 Religiusitas -1,926 ,810 -2,282 -2,379 ,019 

 Moderator ,098 ,040 3,722 2,443 ,016 

 

Variabel moderator memberikan nilai koefisien parameter sebesar 

0,098 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 (< 0,05). Variabel 

moderator yang merupakan interaksi antara X1 dan Xm ternyata signifikan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Xm merupakan variabel 

moderator. 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Statistik t (Uji Hipotesis Secara Parsial) 

     Uji Statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pada tingkat signifikansi α = 5%. 

Tingkat signifikansi antara variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

nasabah dan religiusitas terhadap loyalitas nasabah.  
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1) Berdasarkan hasil pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel kualitas pelayanan (X1) adalah sebesar 0,003 

lebih kecil dari 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan antara 

kualitas pelayanan (X1) terhadap loyalitas nasabah (Y).  

2) Berdasarkan hasil pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel religiusitas (Xm) adalah sebesar 0,113 lebih 

besar dari 0,05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

religiusitas (Xm) terhadap loyalitas nasabah (Y).  

b. Uji Statistik F (Uji Hipotesis Secara Simultan) 

    Digunakan untuk menguji apakah pernyataan dalam hipotesis itu 

benar. Uji F pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh dua 

variabel independen atau lebih secara bersama-sama dalam menerangkan 

variabel dependen. Pada tingkat signifikansi α = 5%. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Ftest 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 50,735 3 16,912 5,339 ,002b 

Residual 300,922 95 3,168   

Total 351,657 98    

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

0,002 lebih kecil dari 0,05 artinya variabel kualitas pelayanan (X1) dan 

religiusitas (Xm) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi 

variabel loyalitas nasabah (Y) secara signifikan.  

 

 



68 
 

 

 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan sejauh mana tingkat 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil 

uji koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1. Uji koefisien determinasi (R2) variabel kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas nasabah:  

Tabel 4.13 

Hasil Uji R2 (X1 dan Y) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,298a ,089 ,079 1,81763 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa: 

a) Koefisien korelasi (R) sebesar 0,298 artinya bahwa ada 

hubungan dalam kategori lemah antara variabel kualitas 

pelayanan (X1) dengan variabel loyalitas nasabah (Y). 

b) Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,089 artinya bahwa 

kontribusi variabel independen (X) mempengaruhi variabel 

dependen (Y) sebesar 8,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar model. 

2. Uji koefisien determinasi (R2) variabel religiusitas terhadap 

loyalitas nasabah:  
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Tabel 4.14 

Hasil Uji R2 (Xm dan Y) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,160a ,026 ,016 1,87945 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa: 

a) Koefisien korelasi (R) sebesar 0,160 artinya bahwa ada 

hubungan dalam kategori lemah antara variabel kualitas 

pelayanan (X1) dengan variabel loyalitas nasabah (Y). 

b) Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,026 artinya bahwa 

kontribusi variabel independen (X) mempengaruhi variabel 

dependen (Y) sebesar 2,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar model. 

3. Uji koefisien determinasi (R2) variabel kualitas pelayanan dan 

religiusitas terhadap loyalitas nasabah: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji R2 (X1, Xm dan Y) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,380a ,144 ,117 1,77977 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa: 

a) Koefisien korelasi (R) sebesar 0,380; artinya bahwa ada 

hubungan dalam kategori lemah antara variabel independen (X1), 

variabel religiusitas (Xm) dengan variabel dependen (Y). 

b) Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,144 artinya bahwa 

kontribusi variabel kualitas pelayanan (X1) variabel religiusitas 
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(Xm) mempengaruhi variabel loalitas nasabah (Y) sebesar 14,4% 

sedangkan sisanya sebesar 85,6% dipengaruhi oleh variabel lain 

di luar model. 

D. Pembahasan 

Penjelasan mengenai pengujian hipotesis akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh kualitas pelayanan (X1) terhadap loyalitas nasabah (Y) 

Hasil uji linear sederhana menunjukkan koefisien persamaan regresi 

tersebut dapat diketahui nilai koefisien regresi bertanda positif. Dalam uji 

statistik T tes (uji parsial) nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan (X1) 

adalah sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kualitas pelayanan (X1) terhadap loyalitas nasabah (Y). 

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan maka 

semakin tinggi pula tingkat loyalitas nasabah. Nilai koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,089 artinya bahwa kontribusi variabel independen (X) 

mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 8,9% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.  

Pihak bank memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah 

dan semua yang diinginkan nasabah dapat tercapai maka nasabah tersebut 

akan merasa puas dan melakukan pembelian yang berkelanjutan (loyalitas). 

Misalnya, dengan pelayanan karyawan yang ramah, cepat, tepat dan fasilitas 

yang tersedia juga memadai. Sehingga hipotesis kedua (H2) yang 
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menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah dapat diterima. 

Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Menurut 

Zeithaml dkk, kualitas layanan juga dapat memengaruhi loyalitas pelanggan 

secara langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Aryani dan Febrina (2010) 

yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan, juga penelitian yang dilakukan oleh Sirhan Fikri Dkk. Artinya, 

baik-buruknya kualitas layanan suatu perbankan akan mempengaruhi 

loyalitas nasabah.  

2. Pengaruh religiusitas (Xm) terhadap loyalitas nasabah (Y) 

Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan besaran koefisien 

regresi variabel religiusitas bertanda positif, hasil uji statistik Ttest (uji 

parsial) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,113 lebih besar dari 0,05 

artinya religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,026 artinya bahwa kontribusi variabel 

independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 2,6% 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. 

Religiusitas dan loyalitas tidak berhubungan signifikan dikarenakan 

mereka yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi yaitu nasabah yang rutin 

beribadah menganggap islam sebagai sumber dari segala sumber hukum 

belum tentu mereka menerapkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari. 

Nasabah yang manjadi nasabah di BRI Syariah lebih mempertimbangkan 



72 
 

 

 

keuntungan dari pada unsur syariah dalam bertransaksi. Misalnya, produk 

tabungan wadiah tanpa adanya potongan, produk pembiayaan yang 

diberikan bebas dari bunga yang tinggi. Kurangnya kesadaran dan 

pemahaman terhadap produk-produk bank syariah juga menjadi penyebab 

religiusitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Artinya semakin 

tinggi ketaatan atau religiusitas seseorang belum tentu akan meningkatkan 

loyalitas nasabah tersebut. 

Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Metawa dan 

Almossawi pada tahun 1998, faktor utama nasabah mempertahankan 

hubungan atau tetap loyal pada bank syariah adalah ketaatannya terhadap 

prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Nidaul Chusnah tahun 2016 yang 

menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Tetapi tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan 

oleh Nurul Khotimah bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah di Bank Syariah Mandiri. 

3. Pengaruh religiusitas (Xm) sebagai variabel moderator terhadap kualitas 

pelayanan (X1) dan loyalitas nasabah (Y)  

Hasil uji regresi moderasi menunjukkan besaran koefisien regresi 

variabel religiusitas (Xm) sebagai variabel moderator bertanda positif, 

artinya religiusitas sebagai variabel moderating dapat memperkuat antara 

variabel kualitas layanan terhadap variable loyalitas nasabah tersebut dan 

hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05 
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artinya religiusitas berpengaruh sebagai variabel moderator secara 

signifikan. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,144 artinya bahwa 

kontribusi variabel kualitas pelayanan (X1) variabel religiusitas (Xm) 

mempengaruhi variabel loalitas nasabah (Y) sebesar 14,4% sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nilai R2 relatif rendah 

karena kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap produk bank syariah 

beserta hukum yang diterapkan, tetapi didukung dengan kualitas dan 

keuntungan yang diberikan lebih baik dari bank konvensional maka nasabah 

lebih memilih bank syariah. 

Semakin tinggi tingkat religiusitas seorang nasabah maka akan 

memperkuat kualitas pelayanan terhadap loyalitas pada bank syariah 

sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan kualitas pelayanan dan 

loyalitas nasabah berpengaruh positif dan signifikan dengan religiusitas 

sebagai variabel moderator diterima. Hal ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Nurhayati dan Fatmasaris tahun 2016 yang menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah berpengaruh positif dan 

signifikan dengan religiusitas sebagai variabel moderator dan juga 

penelitian yang dilakukan oleh Isni Purwati mendukung hasil penelitian ini. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Hipotesis 
No. Hipotesis Kesimpulan 

1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas nasabah 

Diterima 

2. Religiusitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas nasabah 

Ditolak 
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3. Kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah 

berpengaruh positif dan signifikan dengan 

religiusitas sebagai variabel moderator 

Diterima 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah sebesar 0,003 < 0,05. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,089. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas 

pelayanan maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas nasabah, sehingga H1 

diterima dan H0 ditolak.  

3. Religiusitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah sebesar 0,113 < 0,05. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,026. 

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang tidak 

mempengaruhi tingkat loyalitas nasabah, sehingga H2 ditolak dan H0 

diterima.  

4. Kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah berpengaruh positif dan signifikan 

dengan religiusitas sebagai variabel moderator sebesar 0,016 < 0,05. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,144. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka dapat memperkuat 

variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah sehingga H3 diterima 

dan H0 ditolak.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, peneliti menyadari 

masih banyak kekurangan di dalamnya, Untuk itu, peneliti memberikan 

beberapa saran untuk bahan pertimbangan sebagai penyempurnaan penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan penelitian serupa antara lain: 

1. Bagi pihak bank 

a. Melakukan lebih banyak promosi dan mensosialisasikan tentang semua 

produk beserta implementasi akad yang diberikan pihak bank. Agar 

masyarakat mengetahui dan memahami manfaat yang diberikan BRI 

Syariah serta mengetahui perbedaannya dengan bank konvensional. 

b. Memberikan pelayanan maksimal dan meningkatkan kinerja karyawan 

BRI Syariah. Sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah untuk tetap 

menggunakan produk-produk BRI Syariah. 

c. Meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan agar menarik minat 

masyarakat untuk menggunakan produk BRI Syariah. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Perlunya mencari variabel-variabel lain karena dalam penelitian ini 

mempunyai nilai kontribusi relatif rendah sedangkan sisanya merupakan 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Misalnya 

ditambah variabel kualitas produk, tingkat kepercayaan atau variabel 

pengetahun.  

b. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas maka perlu juga 

memperluas jangkauan dan juga jumlah subyek yang dijadikan sampel 
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penelitian, menggunakan teori, metode dan alat uji yang berbeda. 

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel yang 

lebih banyak. Dengan sampel yang lebih banyak maka hasil analisis dari 

penelitian yang didapatkan akan lebih akurat.  
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