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ABSTRAK 

Asfihani, Dwi Mukti. Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan terhadap 

Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan 

Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 

Pembimbing Ridho Rokamah, S.Ag., M.Si. 

 

Kata Kunci : Keunggulan, Kelangsungan Hidup, Umpan Balik 

 

Loyalitas nasabah merupakan tuntutan mutlak bagi perusahaan untuk 

menjamin kelangsungan hidup dalam usahanya tersebut, karena loyalitas nasabah 

merupakan puncak pencapaian pelaku bisnis. Dengan mendapatkan pelanggan 

yang loyal mampu membuat peluang besar bagi bank untuk memperluas jaringan 

pemasaran dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Tumbuhnya 

loyalitas nasabah dipengaruhi juga oleh kualitas layanan dan kepuasan sebuah 

bank. Kualitas karyawan, kemudahan prosedur, infrastruktur yang memadai pada 

sebuah bank bahkan mampu menjadikan nasabah untuk dapat merekomendasikan 

ke orang lain merupakan pencapaian yang baik bagi bank. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kualitas Layanan dan 

Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk (1)Apakah kualitas layanan 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah KC Madiun (2) 

Apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah 

KC Madiun (3) Apakah kualitas layanan dan kepuasan berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah KC Madiun  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menyebar kuesioner. Subjek dalam penelitian ini mengambil 100 sampel atau 100 

responden dari jumlah populasi sebanyak 12.000 nasabah dengan perhitungan 

menggunakan rumus Solvin. Teknis analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah pertama dan kedua menggunakan regresi sederhana, sedangkan 

untuk menjawab rumusan masalah ketiga menggunakan regresi berganda dan 

determinasi koefisien. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa: (1) Kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Dilihat dari 

nilai signifikansi variabel kualitas layanan sebesar 0,009 < 0,05 dan diperoleh 

nilai t hitung> t tabel yaitu 2,678 > 1,988  sehingga, H0 ditolak dan H1diterima. 

(2)Kepuasan tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Dilihat dari nilai 

signifikansi variabel kepuasan sebesar 0,839 > 0,05 dan diperoleh nilai t hitung > t 

tabel yaitu 0,203 < 1,988 sehingga, H0 diterima dan H1 ditolak (3)Kualitas 

layanan dan kepuasan berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas nasabah. 

Dilihat dari nilai siginifikansi 0,007 < 0,05 dan diperoleh nilai F hitung > F tabel 

yaitu 5,275 > 3,09. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank untuk pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma 

pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan 

membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan 

kekuatan armada laut Prancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak 

mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William 

Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan 

membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat 

memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu dua belas hari. 

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada 

zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini 

berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang.1 

Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh 

bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di 

Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya 

perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Kemudian dalam perkembangan 

selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat 

penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya, 

                                                           
1Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4. 
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kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang, oleh 

perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. 

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan 

kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. 

Sejarah perkembangan bank di Indonesia tidak terlepas dari zaman 

penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De Javasche Bank, NV (Naamloze 

Vennotschap) didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian 

menyusul Nederlandsche indische escompto Maatschappij, NV pada tahun 

1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan 

penjualan ke luar negeri serta terdapat bank yang memegang peranan penting 

di Hindia Belanda.2 

Sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada profit, bank syariah 

dituntut untuk tidak hanya mencari keuntungan semata (profit oriented) tanpa 

mempertimbangkan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas bisnis 

syariah yang berlandaskan pada konsep Al Quran dan Al sunnah (maqasid 

syari’ah). Sebagai lembaga intermediasi bank syariah ikut berperan dalam 

penyaluran dana masyarakat dan menyalurkannya pada sektor riil dengan 

kombinasi produk yang ditawarkan sesuai dengan syariah. 

Dengan pesatnya perkembangan bank syariah saat ini, maka kualitas 

layanan merupakan faktor kunci yang akan menjadi keunggulan daya saing. 

Hal ini terjadi karena bank sebagai suatu perusahaan jasa, mempunyai ciri 

berupa mudah ditirunya suatu produk yang telah dipasarkan. Oleh karena itu 

                                                           
2 Ibid., 5.   
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bank syariah sudah sewajarnya dapat memberikan kualitas layanan yang 

prima sehingga mampu mendapatkan keunggulan kompetitif dari bank lain. 

Pendirian bank-bank syariah yang semakin menjamur menyebabkan 

persaingan antar bank syariah menjadi sangat ketat, sehingga memunculkan 

pertanyaan yang mendasar mengenai bagaimana kepuasan nasabah bank 

syariah, kemudian faktor-faktor apa yang mampu memberikan pengaruh 

kepuasan terbesar untuk nasabah dan bagaimana persepsi nasabah terhadap 

kepuasan di antara bank-bank syariah yang saat ini sedang berkembang. 

Nasabah merasakan perbedaan yang signifikan sehingga secara psikis akan 

lebih memilih pada suatu merek bank syariah ataukah nasabah merasakan 

tidak ada perbedaan antara layanan antara bank syariah satu dengan yang 

lain.3 

Menghadapi era globalisasi abad 21 ini, setiap perusahaan dituntut 

untuk siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan-

perusahaan lain dari seluruh dunia. Makin intensifnya persaingan yang 

dihadapi, telah menyebabkan banyak bisnis perbankan mencari cara yang 

menguntungkan guna membedakan dari yang lain. Setiap perbankan selalu 

menciptakan daya tarik dan menciptakan pelayanan seprima mungkin untuk 

menarik pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan yang mengedepankan 

kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung 

keberhasilan bisnis sektor jasa, karena layanan yang berkualitas akan 

membentuk citra positif sebuah perusahaan. 

                                                           
3 Putri Dwi Cahyani, “Bisnis dan Manajemen,” Jurnal  (Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. Vol. 6), 151-162 
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Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting 

peranannya dalam perkembangan ekonomi Indonesia, dimana fungsi 

utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang 

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkat taraf hidup 

rakyat.4 

Seiring berjalannya waktu persaingan di dunia perbankan sangatlah 

hebat. Antara bank satu dengan yang lain harus mampu bersaing dengan 

kelebihannya masing-masing. Jika tidak, sebuah bank akan kalah saing 

dengan bank lain sehingga mengakibatkan kemunduran dan menyebabkan 

kerugian pada bank. Salah satu cara meningkatkan kualitas pada sebuah bank 

adalah bank harus mampu menciptakan loyalitas nasabah. Cara 

menumbuhkan loyalitas bisa dengan memberikan pelayanan sepenuh hati 

kepada nasabah sehingga menjadikan nasabah merasa puas sehingga tumbuh 

rasa percaya atau loyal terhadap bank. Hal ini menjadi salah satu pintu 

kesuksesan sebuah bank karena telah mampu menarik dan mempertahankan 

nasabah. 

Telah kita ketahui nasabah di bank itu pasti memiliki kebutuhan dan 

juga keinginan. Pengertian kebutuhan nasabah bank adalah suatu keadaan 

yang dirasakan tidak ada dalam diri seseorang. Sebagai contoh kebutuhan 

nasabah bank adalah: (1) kebutuhan akan produk atau jasa bank, (2) 

                                                           
4 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 

3. 
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kebutuhan rasa aman berhubungan dengan bank, (3) kebutuhan kenyamanan 

berhubungan dengan bank, (4) kebutuha untuk dihormati dan dihargai oleh 

seluruh karyawan bank, (5) kebutuhan untuk persahabatan dan keakraban,  

(6) kebutuhan untuk diberi perhatian oleh seluruh karyawan bank, (7) 

kebutuhan status/pretise, (8) kebutuhan aktualisasi diri.5 

Adapun keinginan nasabah bank adalah merupakan keutuhan yang 

dibentuk oleh kultur dan kepribadian individu. Keinginan nasabah bank 

adalah (1) ingin memperoleh pelayanan yang cepat, (2) ingin agar bank dapat 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, (3) ingin memperoleh 

komitmen bank, (4) ingin memperoleh pelayanan yang bermutu, (5)ingin 

memperoleh kepuasan nasabah atas layanan yang diberikan, (6) ingin 

dihargai dan dihormati oleh seluruh karyawan bank, (7) ingin memperoleh 

perhatian dari seluruh karyawan bank, (8) ingin memperoleh status/pretise, 

(9) ingin memperoleh keamanan dari setiap transaksi yang behubungan 

dengan bank.6 

Dalam dekade 2000-an, orientasi perusahaan kelas dunia mengalami 

pergeseran dari pendekatan konvensioanl ke arah pendekatan kontemporer. 

Pendekatan konvensional menekankan kepuasan pelanggan, reduksi biaya, 

pangsa pasar, dan riset pasar. Sedangkan pendekatan kontemporer berfokus 

pada loyalitas pelanggan, retensi pelanggan, zero defections, dan lifelong 

customers.7 

                                                           
5 Kasmir. Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media. 2004), 65. 
6 Ibid., 65-66. 
7 Fandy Tjiptono. Pemasaran Jasa (Yogyakarta: ANDI, 2014), 391. 
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Tidak ada yang salah dengan pendekatan konvensional, namun apa 

yang dilakukan belumlah memadai. Menurut Schnaars (1998), ada empat 

macam kemungkinan hubungan antara kualitas layanan, kepuasan dan 

loyalitas pelanggan: failures, forced loyaliti, defectors, dan successes. Oleh 

sebab itu, kepuasan pelanggan harus dibarengi pula dengan loyalitas 

pelanggan. Pelanggan yang benar-benar loyal bukan saja sangan potensial 

menjadi word-of-mouth advertisers, namun juga kemungkinan besar loyal 

pada potofolio produk dan jasa perusahaan selama bertahun-tahun.8 

Sesuai judul skripsi yang saya ambil dan mengingat tempat penelitian 

yang saya pilih, maka disini saya akan sedikit membahas mengenai Bank BRI 

Syariah Kanor Cabang Madiun. BRI Syariah KC Madiun berdiri pertama 

pada tahun 28 November 2012 yang beralamatkan di Jl. Thamrin Kota 

Madiun. Kemudian setelah Bisnis  Bank BRI Syariah KC Madiun mengalami 

perkembangan yang cukup pesat, diupgrade menjadi KC (Kantor Cabang) 

yang awalnya adalah KCP (Kantor Cabang Pembantu) dan kantornya 

dipindah di Jln. S. Parman No. 44. Pimpinan Cabang Bank BRI Syariah KCP 

Madiun yang pertama adalah Bapak Kurniawan sampai dengan September 

2017 dan Oktober 2017 digantikan dengan Bapak Fathurozi Bosman sampai 

saat ini.9 

Nilai-nilai budaya kerja pada Bank BRI Syariah adalah 

1. Pasti Oke 

2. Profesional 

                                                           
8 Ibid., 391. 
9 “Yayuk Setiyo Rahayu, Wawancara,  01 November 2018” 
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3. Antusias 

4. Penghargaan terhadap SDM 

5. Tawakkal  

6. Integritas 

7. Berorientasi bisnis 

8. Kepuasan Pelanggan10 

Jika dilihat mengenai judul skripsi ini dan dikaitkan dengan hadis, 

maka dalam sebuah hadits, Nabi bersabda yang artinya “Sesungguhnya Allah 

mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal, jika 

kamu membunuh binatang maka lakukanlah dengan cara yang baik, jika 

kamu mau menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, 

pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya” (HR. 

Nasa’i).11 Kata ihsan bermakna melakukan sesuatu dengan baik, secara 

maksimal dan optimal. Bahkan dalam hadis itu dicontohkan pada 

penyembelihan binatang harus dilakukan dengan cara yang baik dan hati-hati 

dan dikaitkan dengan agama, yaitu sebelum menyembelih harus mengucap 

asma Allah. Jika tidak, maka penyembelihan dianggap tidak sah. Ini 

menunjukkan bahwa dalam segala hal tidak boleh gegabah dalam 

melakukannya. Dengan binatang dan juga dengan musuh umat Islam tetap 

dianjurkan berperilaku baik dan penuh etika, apalagi terhadap sesama 

muslim. 

                                                           
              10 BRI Syariah, Annual Report 2015, 9.   

11 Matan lain: Muslim 3615, Turmudzi 1329, Abi Daud 2432, Ibnu Majah 3161, Ahmad 

16490, Darimi 1888. 
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Jika dikaitkan dengan judul skripsi ini, maka hadis tersebut 

menganjurkan pada umat Islam agar mengerjakan sesuatu dengan baik dan 

selalu ada peningkatan nilai, dari yang jelek menjadi baik bahkan lebih baik 

dan terbaik. Perbuatan yang baik pun dilandasi dengan niat dan rencana yang 

baik, tata cara dilakukan secara syariat dan dilakukan dengan penuh 

kesungguhan dan tidak asal-asalan sehingga dapat memberikan manfaat baik 

bagi diri sendiri maupun orang lain.12   

Perusahaan didirikan tentu mempunyai tujuan yang telah ditentukan, 

sebab tujuan merupakan titik tolak bagi segala pemikiran dalam perusahaan 

dan tujuan juga memberikan arah bagi kegiatan dan cara untuk mengukur 

efektivitas kegiatan perusahaan.13  

Menumbuhkan loyalitas salah satunya dengan memberikan pelayanan 

yang baik dan kepuasan terhadap nasabah. Pelayanan adalah suatu aktivitas 

atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 

yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberian 

pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 

konsumen/pelanggan.14 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipresepsikan produk (atau hasil) terhadap 

                                                           
12 Ilfi Nur Diana. Hadis-Hadis Ekonomi (Malang: UIN Maliki, 2012), 155-157. 
13 Murti Sumarni. Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan (Yogyakarta: 

Liberty, 1995), 113. 
 14 Daryanto dan Ismanto Setyobudi. Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: Gava 

Media, 2014), 135. 
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mereka. Penilaiam pelanggan atas kinerja produk tergantung pada banyak 

faktor, terutama jenis hubungan loyalits yang dimiliki pelanggan.15 

Perusahaan akan bertindak bijaksana dengan mengukur kepuasan 

pelanggan secara teratur, karena salah satu kunci untuk mempertahankan 

pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan yang sangat puas biasanya 

tetap setia (loyal) untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi ketika 

perusahaan memeperkenalkan produk baru, membicarakan hal-hal baik 

perusahaan dan produknya terhadap orang lain.16 

Kualitas layanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. Parasuraman (2002) 

mendefinisikan kualitas jasa sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan.17 

Kualitas pelayanan yang baik akan menentukan sikap konsumen 

dalam menilai, memutuskan sekaligus memberikan kesan terhadap pelayanan 

yang diberikan, karena sering kali konsumen yang merasa puas akan 

cenderung lebih loyal terhadap perusahaan itu. Kepuasan konsumen terhadap 

pelayanan perusahaan akan menjadi sangat penting untuk mempertahankan 

posisi perusahaan di pasar serta menciptakan efektivitas dan efesiensi 

perusahaan. Kualitas pelayanan perusahaan-perusahaan itu dimaksudkan 

                                                           
 15Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Marketing Management. Terj. Bob Sabran 

(Erlangga, 2008), 139 
 16 Ibid., 140   

17 Etta Mamang Sangadji, dkk. Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian 

(Yogyakarta: ANDI, 2013), 100. 
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sebagai usaha untuk memenuhi harapan konsumen, sedangkan harapan 

konsumen tidak selamanya sama. Seiring berjalannya waktu, harapan 

konsumen terhadap kualitas pelayanan akan berbeda dan terus akan 

berkembang. Kualitas merupakan jaminan terbaik kita dalam mengahadapi 

persaingan asing, dan satu-satunya jalan menuju pertumbuhan dan 

pendapatan yang langgeng. Dari pembahasan tersebut maka orientasi 

perusahaan adalah menghasilkan produk berkualitas untuk konsumen. 

Perusahaan akan dapat menarik pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan 

pelanggan serta memuaskan mereka.18 

Konsepsi kualitas dalam pemasaran tidak lepas dari penerapan sistem 

manajemen kualitas ISO 9001. Unsur konsumen tampak dengan jelas dalam 

interaksi semua aktivitas kualitas jasa, mulai dari identifikasi keinginan 

konsumen sampai pada pemenuhan persyaratan konsumen. Tujuan akhirnya 

adalah memenuhi harapan. Pemberian kualitas yang baik terhadap konsumen 

diharapkan mampu menjadi umpan balik untuk perusahaan. Mendengarkan 

suara konsumen dan harapan konsumen merupakan kesadaran membangun 

kualitas.19 

Kualitas pelayanan juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan dikarenakan pelanggan yang terpuaskan nilai pribadinya 

dan mengalami mood yang positif terhadap pelayanan akan memiliki loyalitas 

yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Pelanggan seringkali tidak loyal 

                                                           
18 Wirdayani Wahab, “Pengaruh Kualitas Pelayaanan terhadap Kepuasan Nasabah 

Industri Perbankan Syariah” Jurnal  (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau). 1-16 
 19 Rambat Lupiyoadi. Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 207 
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disebabkan oleh adanya pelayanan yang buruk atau kualitas pelayanan yang 

semakin menurun dari yang diharakan pelanggan.20 

Mark R. Colgate dan Peter J. Danaher pernah meneliti pengaruh 

implementasi strategi relasional terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

Riset yang mereka lakukan berhasil memperlihatkan bahwa kualitas 

pelayanan terhadap pelanggan berpengaruh, dimana pelayanan yang buruk 

akan berakibat buruk berakibat lebih besar terhadap kepuasan daripada 

pelayanan yang dikategorikan terbaik. Implementasi strategi dengan kategori 

terbaik akan meningkatkan loyalitas pelanggan.21 

Jika semakin baik kualitas layanan yang diberikan, maka semakin baik 

pula loyalitas nasabah terhadap bank. Layanan yang baik akan menghasilkan 

hasil dan citra baik dari nasabah, karena dengan begitu nasabah semakin 

tertarik dan setia terhadap bank. Begitu pula dengan kepuasan, semakin tinggi 

kepuasan nasabah maka semakin tinggi pula loyalitas nasabah terhadap bank. 

Rasa puas dari nasabah pada suatu bank pasti juga akan berpengaruh baik 

untuk bank. Nasabah akan senang menjadi nasabah bank tersebut, bahkan 

nasabah akan merekomendasikan dan mengabarkan kebaikan bank ke orang 

lain. 

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa loyalitas nasabah 

terbentuk dari suatu pelayanan yang berkualitas, dimana perpaduan dari 

kualitas manusia yang dicerminkan oleh perilaku atau sikap pribadi dalam 

                                                           
 20 Aris Irnanda, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap loyalitas Pelanggan yang 

Dimediasi Oleh Kepuasan Pelanggan Jasa Pengiriman Jalur Darat” Skripsi (Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2016), Vol. 1-138. 
 21 Ibid., 233.  
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berinteraksi dengan para pelanggan. Pelangganlah yang menjadi salah satu 

sumber dari keberlangsungnya perusahaan. Kepuasan pelangganpun menjadi 

standar penilaian loyalitas nasabah, perusahaan harus mempertahankan 

loyalitas pelanggan dan membuat pelanggan selalu merasa puas sehingga 

tetap setia menjadi nasabah di Bank BRI Syariah KC Madiun. Dari hasil 

wawancara guna preriset yang dilakukan peneliti dengan beberapa nasabah, 

nasabah mengatakan  bahwa kualitas layanan dan kepuasan yang mereka  

rasakan sudah cukup bagus. Sedikit permasalahan yang ada di Bank BRI 

Syariah KC Madiun menurut wawancara yang peneliti lakukan adalah 

nasabah merasa bahwa lahan parkir yang tersedia belum representatif, 

begitupun dengan toilet dan tempat ibadahnya, pemahaman akan akad dalam 

transaksi khusunya pembiayaan yang dirasa masih sulit,  keinginan nasabah 

dalam merekomendasikan kebaikan bank juga masih kurang. 

Dengan permasalahan diatas, maka penulis berkesimpulan untuk 

membahas mengenai seberapa berpengaruhnya kualitas layanan dan kepuasan 

nasabah terhadap loyalitas nasabah. Maka, penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan terhadap Loyalitas 

Nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun” 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pada latar belakang diatas peneliti dapat menemukan 

beberapa rumusan masalah pembahasan antara lain : 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di Bank 

BRI Syariah KC Madiun ? 
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2. Apakah  kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI 

Syariah KC Madiun ? 

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

terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah KC Madiun ? 

C. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah 

di Bank BRI Syariah KC Madiun. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah di BRI 

Syariah KC Madiun. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dan kepuasan secara 

bersama-sama terhadap loyalitas nasabah Bank BRI KC Madiun. 

D. Kegunaan Penelitian  

  Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat bagi 

berbagai pihak sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

para pembaca maupun sebagai salah satu rujukan/referensi atau 

pertimbangan untuk penelitian yang lebih lanjut yang berhubungan 

dengan perbankan syariah khususnya tentang kualitas layanan dan 

kepuasan terhadap loyalitas nasabah pada bank. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Pihak Perbankan  

  Manfaat bagi pihak perbankan diharapkan dapat menjadi 

tolak ukur atas kualitas mengenai kualitas layanan, kepercayaan dan 

kepuasan terhadap loyalitas nasabah. 

b. Bagi Peneliti 

  Manfaat bagi peneliti untuk membandingkan konsep-

konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan prakteknya di dunia 

nyata, serta sebagai usaha pencapaian gelar S1 Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Ponorogo. Serta untuk 

menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman. 

E. Sistematika Penulisan 

  Penyusunan skripsi ini disajikan dalam sistematika pembahasan 

yang terdiri dari lima bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II  TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori dan 

kajian  terdahulu yang relevan terhadap penelitian yang 
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diteliti oleh peneliti. Selain itu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis penelitian dijelaskan juga dalam bab ini.   

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang rancangan 

penelitian, variabel penelitian dan definisi  operasional, 

populasi  dan  sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil pengujian 

instrumen (validitas dan reliabilitas), hasil pengujian 

deskripsi dan hasil  pengujian hipotesis serta pembahasan 

tentang hasil penelitian yang terkait.  

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini akan memaparkan tentang kesimpulan 

dan saran yang telah dijelaskan oleh peneliti. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

 DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Loyalitas 

 Loyalitas pelanggan merupakan keadaan yang diharapkan oleh 

setiap perusahaan, terutama perusahan jasa seperti perbankan. Tingginya 

loyalitas pelanggan, dapat mengindikasikan keberhasilan sebuah 

perusahaan. Loyalitas nasabah didefinisikan sebagai keinginan yang kuat 

dari pelanggan untuk membeli kembali produk atau jasa dan tidak akan 

berpindah ke perusahaan lain. Pelanggan yang loyal akan selalu 

melakukan pembelian ulang dikemudian hari, jika mereka membutuhkan 

produk atau jasa yang sama. Pendapat ini sejalan dengan penelitian Porral 

& Lang (2015) yang membuktikan bahwa pelanggan yang loyal terhadap 

sebuah produk, akan berniat untuk membeli ulang produk tersebut 

dikemudian hari. Secara tidak langsung, loyalitas dapat meningkatkan 

daya saing dari sebuah perusahaan.22 

 Kepuasan pelanggan merupakan faktor utama dalam membentuk 

loyalitas pelanggan. Para ahli telah membuktikan pengauh positif 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas 

akan membeli produk yang ditawarkan dan mempengaruhi calon 

                                                           
 22M. Zakiy, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah 

dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Interveing”, Ekonomi dan Bisnis Islam, 1 (2017), 27.   
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pelanggan lain untuk membeli produk dan jasa dari sebuah perusahaan. 

Mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai keadaan psikologis yang 

dirasakan oleh pelanggan terhadap produk berupa barang atau jasa yang 

ditentukan oleh perbedaan antara harapan yang dimiliki pelanggan dengan 

pengalaman  mengkonsumsi produk tersebut.23 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipresepsikan produk (atau hasil) 

terhadap mereka. Penilaiam pelanggan atas kinerja produk tergantung 

pada banyak faktor, terutama jenis hubungan loyalits yang dimiliki 

pelanggan.24 

Perusahaan akan bertindak bijaksana dengan mengukur kepuasan 

pelanggan secara teratur, karena salah satu kunci untuk mempertahankan 

pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan yang sangat puas 

biasanya tetap setia (loyal) untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi 

ketika perusahaan memeperkenalkan produk baru, membicarakan hal-hal 

baik perusahaan dan produknya terhadap orang lain.25 Pelayanan yang 

ramah, fasilitas yang bersih, kesesuaian layanan dengan prinsip syariah, 

serta penampilan fisik yang menarik dari karyawan Bank Syariah maka 

akan meningkatkan kepuasan dari nasabah Bank Syariah.26 

                                                           
 23Ibid., 27.   
 24Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Marketing Management. Terj. Bob Sabran 

(Erlangga, 2008), 139 
 25 Ibid., 140   
 26M. Zakiy, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah 

dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Interveing”, 28. 
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Kualitas layanan yang diterima atau dirasakan (perceived service) 

pelanggan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas layanan tersebut 

akan dianggap baik. Kualitas layanan telah dihubungkan dengan 

beberapa variabel output lainnya, salah satunya dengan loyalitas 

pelanggan. Dapat dikatakan bahwa kualitas layanan dapat meningkatkan 

daya saing sebuah perusahaan, terutama perusahaan jasa seperti 

perbankan. Untuk itu, manajer sebuah perusahaan harus memperhatikan 

kualitas layanan perusahaannya dengan baik.27 

Loyalitas dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas layanan 

kepada konsumen dapat juga dengan adanya nilai positif yang tercipta di 

mata publik selama ini terhadap produk ataupun jasa yang ditawarka 

dipasaran. Sehingga nantinya diharapkan konsumen akan merasa senang 

dan dengan sendirinya loyalitas konsumen dapat tercipta dalam benak 

konsumen. Keberhasilan sebuah perbankan terletak pada banyaknya 

nasabah yang menggunakan jasa pada perusahaan tersebut sehingga 

diharapkan loyalitas nasabah dapat tercipta.28 

Untuk memenuhi kepuasan konsumen pada industri jasa, kualitas 

pelayanan sangat penting bagi perusahaan untuk dikelola dengan baik. 

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi 

keinginan konsumen. Kualitas pelayanan yang baik dimulai dari persepsi 

konsumen, bukan dari perusahaan. Bagi pelanggan, kualitas pelayanan 

dan kepuasan pelanggan berasal dari layanan yang terorganisir, dengan 

                                                           
 27Ibid., 29  
 28Ervin Kumala Aziz, “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah 

Tabungan BSM”, Ekonomi Syariah, 2 (2017), 67. 
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begitu akan menciptakan persepsi yang baik pada pelanggan.29 

Keberhasilan suatu perusahaan jasa ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan tersebut dalam membangun loyalitas pelanggan. Dengan 

berhasilnya membangun loyalitas pelanggan, kelangsungan hidup 

perusahaan akan tetap bertahan.30  

Menumbuhkan loyalitas salah satunya dengan memberikan 

pelayanan yang baik dan kepuasan terhadap nasabah. Pelayanan adalah 

suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata 

(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

perusahaan pemberian pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan.31 

 Loyalitas merupakan istilah kuno yang secara tradisional telah 

digunakan untuk melukiskan kesetiaan dan pengabdian antusias kepada 

negara, cita-cita atau  individu. Dalam konteks belakangan ini, istilah 

loyalitas telah digunakan untuk melukiskan kesediaan pelanggan untuk 

terus berlangganan pada sebuah perusahaan dalam jangka panjang, 

dengan membeli dan menggunakan barang serta jasanya secara berulang-

ulang dan lebih baik lagi secara ekslusif, dan dengan sukarela 

merekomendasikan produk perusahaan tersebut kepada teman-teman dan 

rekan-rekan (Lovelock dan Wright, 2007). 

                                                           
 29 Ibid., 71 
 30 Yulia Larasati Putri, “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan 

dengan Kepuasan sebagai Variabel Intervening”, Among Makarti 19 (2017), 71.  
 31 Daryanto dan Ismanto Setyobudi. Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: Gava 

Media, 2014), 135. 
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 Loyalitas atau kesetiaan pelanggan tidak terbentuk dalam waktu 

singkat, tetapi melalui proses belajar dan pengalaman pembelian jasa 

secara konsisten secara waktu. Tantangan besar bagi pemasar jasa tidak 

hanya terletak dalam memberikan alasan yang tepat kepada calon 

pelanggan untuk berbisnis dengan mereka, tetpai juga membuat 

pelanggan yang ada tetap loyal dan bahkan menambah penggunaan 

jasanya.32 

 Efek loyalitas bagi perusahaan adalah memberikan sumber 

pendapatan terus-menerus dalam kurun waktu bertahun-tahun. Perlu 

digaris bawahi bahwa, loyalitas hanya akan berlanjut sepanjang pelanggan 

merasakan bahwa mereka menerima nilai yang lebih baik (termasuk 

kualitas yang lebih tinggi) dibandingkan dengan yang dapat diperoleh 

dengan beralih ke penyedia jasa lain. 

 Gramer dan Brown dalam Utomo (2006) memberikan definisi 

mengenai loyalitas jasa sebagai derajat sejauh mana seorang konsumen 

menunjukkan perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, 

memiliki suatu desposisi atau kecenderungan sikap positif terhadap 

penyedia jasa, dan hanya mempertimbangkan untuk menggunakan 

penyedia jasa ini pada saat muncul kebutuhan untuk memakai jasa 

tersebut. Dinyatakan pula bahwa, konsumen yang loyal tidak hanya 

seorang pembeli yang melakukan pembelian berulang, tetapi juga 

mempertahankan sikap positif terhadap penyedia jasa. 

                                                           
 32 Asriel Azis, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas 

Konsumen” Skripsi. 11-14. 
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 Miligan dan Smith dalam Obonyo (2011) menuturkan bahwa 

loyalitas memiliki 3 dimensi yaitu : 

a. Behavioral: behavioral loyalty diukur berdasarkan frekuensi 

pembelian dari produk dan servis yang diberikan oleh perusahaan, 

b. Attitudinal: attitudinal loyalty diukur berdasarkan pembelian ulang 

yang dilakukan oleh pelanggan,  

c. Cognitive: cognitive loyalty diukur berdasarkan pemikiran pelanggan 

terhadap produk. 

Tjiptono mengemukakan beberapa karakteristik konsumen yang loyal, 

diantaranya adalah: 

a. Melakukan pembelian yang konsisten. Konsumen membeli kembali 

produk yang sama yang ditawarkan oleh perusahaan. 

b. Merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain. 

Konsumen melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan 

dengan produk tersebut kepada orang lain. 

c. Konsumen tidak akan beralih ke produk pesaing. Konsumen tidak 

tertarik terhadap produk sejenis dari perusahaan lain.33 

  

                                                           
33 Ibid., 15-16.  
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Didalam konsep loyalitas terdapat empat tahap yang saling berurutan 

yaitu: 

a. Loyalitas Kognitif 

Loyalitas kognitif adalah tahap dimana adanya kepercayaan terhadap 

suatu merek dan merek tersebut lebih dipilih daripada merek lain. 

b. Loyalitas Afektif 

Loyalitas afektif adalah sikap pemilihan konsumen terhadap merek 

yang timbul akibat adanya kepuasan. 

c. Loyalitas Konektif 

Loyalitas konektif adalah intensi membeli ulang yang kuat dan 

membeli keterlibatan sebagai dorongan motivasi. 

d. Loyalitas Tindakan 

Loyalitas tindakan adalah menghubungkan peningkatan yang baik 

dari minat keinginan menjadi sebuah tindakan yang disertai kemauan 

untuk mengatasi segala halangan yang mungkin terjadi.34 

Perilaku pembelian ulang kerapkali dihubungkan dengan   loyalitas 

merek (brand lyality). Akan tetapi, ada perbedaan diantara keduanya. Bila 

loyalitas merek mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek 

tertentu, maka perilaku pembelian ulang semata-mata menyangkut 

pembelian merek tertentu yang sama secara berulang kali (bisa 

dikarenakan memang hanya satu-satunya merek yang tersedia, merek 

                                                           
34 Evi Okatviani Satriyanti, “Pengaruh Kualitas Layanan Kepuasan Nasabah dan Citra 

Bank Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muabialat di Surabaya” Jurnal  (STIE Perbanas 

Surabaya. 2012), Vol.2, 171-184. 
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termurah, dan sebagainya). Pembelian ulang bisa merupakan hasil 

dominasi pasae oleh suatu perusahaan yang berhasil membuat produknya 

menjadi satu-satunya alternatif yang tersedia. Konsekuensinya, pelanggan 

tidak memiliki peluang untuk memilih. Selain itu, pembelian ulang bisa 

pula merupakan hasil dari upaya promosi terus menerus dalam upaya 

membujuk pelanggan untuk membeli kembali. Loyalitas merupakan 

konsep multi-dimensional yang kompleks. Salah satu penyebabnya adalah 

beragamnya dimensi dan operasionalisasi konsep ini.35  

2. Kualitas Layanan 

 Setiap diskusi tentang meningkatkan kepuasan pelanggan haruslah 

dimulai dengan pemahaman mengenai peran kunci yang dimainkan 

karyawan, khususnya mereka yang ada di lini depan dalam melayani 

pelanggan. Perhatikan bagian yang paling penting dalam pertemuan 

pelanggan berikut: polisi yang menilang seorang pengemudi, manajer 

layanan perlindungan anak yang berkunjung ke rumah, seorang guru yang 

menasehati siswanya, dan lain sebagainya. 36 

  Masing-masing memiliki peluang untuk menciptakan pelanggan 

yang puas, membangun loyalitas dan meningkatkan komunikasi dari 

mulut ke mulut atau malah sebaliknya. Memahami bahwa ini adalah 

momen yang dapat “menyukseskan atau merusak”, perusahaan yang 

sukses dalam perusahaanya mengubah bagan organisasi yang tradisionil, 

                                                           
35 Andi Tjiptono. Pemasaran Jasa, 392. 

 36 Philip Kotler, Marketing in the Publik Sector (New Jersey: Pearseon Education, 2007), 

200 diterjemahkan oleh M. Taufik Amir. 
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menempatkan pelanggan  di bagian atas dan kemudian karyawan lini 

depan yaitu mereka yang bertemu dan melayani pelanggan. Manajer 

menengah diposisikan memberikan dukungan yang penting yang harus 

mereka berikan pada karyawan lini depan sehingga mereka dapat 

melayani pelanggan dengan baik dan basisnya adalah manajemen puncak, 

bertugas khususnya untuk merekrut dan mendukung manajer. 

 Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan  pelayanan, bahkan 

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh, dapat dilihat pada proses 

kelahiran seorang bayi yang selalu butuh pelayanan dari orang-orang 

terdekatnya khusunya ibunya. Hal senada dikemukakan oleh Budiman 

Rusli yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu 

membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan life cycle 

theory of leadership (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) 

pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring berjalannya dengan 

usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun. 37 

 Definisi yang sangat simpel diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi, 

Skinner dan Crosby (1997: 448) “Pelayanan adalah produk-produk yang 

tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha 

manusia yang menggunakan peralatan”. Ini adalah definisi yang paling 

simpel. Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos 

sebagaimana dikutip di bawah ini: 

                                                           
37 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan 

Implementasi (Jakarta: PT Bumi Aksara), 3. 
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 “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk 

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”. Gronroos (1990: 

27).38 

 Dari dua definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa ciri pokok 

pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan 

upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh 

perusahaan penyelenggara pelayananan.39 

 Apabila terkait dengan kualitas pelayanan, ukurannya bukan hanya 

ditentukan oleh pihak yang melayani (perusahaan) saja, tetapi lebih 

banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani, karena merekalah yang 

menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan 

berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi kepuasannya.40 

 Kotler (2005) merumuskan bahwa kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.  

 Garvin (2004) menyatakan lima macam perspektif kualitas yang 

berkembang. Kelima macam perspektif inilah yang bisa menjelaskan 

mengapa kualitas bisa diartikan secara beraneka ragam oleh orang yang 

                                                           
38 Ratminto, dkk., Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan 

Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 2. 
39 Ibid., 13 
40 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: 

Alfabeta,2012), 220. 
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berbeda dalam situasi yang berlainan. Adapun kelima perspektif kualitas 

tersebut adalah: 

a. Pendekatan transendental (transcendental approach) 

Dalam pendekatan ini kualitas dipandang sebagai keunggulan bawaan 

(innate excellence), dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, 

tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalisasikan. 

b. Pendekatan berbasis produk (product-based approach) 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik 

atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. 

c. Pendekatan berbasis pengguna (user-based approach) 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung 

pada orang yang memandangnya sehingga produk yang paling 

memuaskan preferensi seseorang (misalnya, kualitas yang dirasakan 

[perceived quality]) merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. 

d. Pendekatan berbasis manufaktur (manufacturing-based approach) 

Perspektif ini bersifat berdasarkan pasokan (supply-based) dan secara 

khusus memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan 

kemanukfaturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian 

atau kesamaan dengan persyaratan (conformace to requirements). 

Penentu kualitas dalam pendekatan ini adalah standar-stadar yang 

ditetapkan perusahaan, bukan oleh konsumen pengguna. 

e. Pendekatan berbasis nilai (value based) 
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Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif sehingga produk yang 

paling bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat untuk dibeli 

(best-buy). 

Kualitas pelayanan terbagi atas: 

a. Kualitas Layanan Internal 

Kualitas layanan internal berkaitan dengan interaksi jajaran pegawai 

perusahaan dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan internal adalah: 

1) Pola manajemen umum perusahaan  

2) Penyediaan fasilitas pendukung 

3) Pengembangan sumber daya manusia 

4) Iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja 

5) Pola insentif 

b. Kualitas Layanan Eksternal 

Mengenai kualitas layanan kepada pelanggan eksternal, kualitas 

layanan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: 

1) Yang berkaitan dengan penyediaan jasa 

2) Yang berkaitan dengan penyediaan barang41 

  Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. 

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin 

ikatan yang kuat dengan perusahaan. Parasuraman (2002) mendefinisikan 

kualitas jasa sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

                                                           
41 M. Nur Rianto Al Arif. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 221. 
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pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Lebih lanjut, Tjiptono (2005) menjelaskan bahwa apabila jasa 

yang diterima atau disarankan sesuai dengan yang diharapkan, kualitas 

jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima 

melampaui harapan pelanggan, kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas 

yang ideal. Sebaliknya, apabila jasa yang diterima lebih rendah daripada 

yang diharapkan, kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian, 

baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa 

untuk memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 42 

Parasuraman (2002) mengemukakan lima dimensi kualitas layanan, yaitu: 

a. Keandalan (reability), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan tepat waktu (accurately) dan kemampuan 

untuk dipercaya (dependably), terutama memberikan jasa secara tepat 

waktu (on time),dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang 

telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan 

b. Daya tanggap (responsiveness), yaitu kemauan atau keinginan para 

karyawan untuk membantu memberikan jasa yang dibutuhkan 

konsumen 

c. Jaminan (assurance), meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personal untuk 

menghilangkan sifat keragu-raguan konsumen dan membuat mereka 

terbebas dari bahaya dan risiko 

                                                           
42 Etta Mamang Sangadji, dkk. Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian, 

99-100. 
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d. Empati (empty), yang meliputi sikap kontrak personal atau perusahaan 

untuk memahami kebutuhan dan kesulitan, konsumen, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan kemudahan untuk melakukan 

komunikasi atau hubungan 

e. Produk-produk fisik (tangibles), tersedianya fasilitas fisik, 

perlengkapan dan sarana komunikasi, dan lain-lain yang bisa dan 

harus ada dalam proses jasa.43 

Adapun menurut Sviokla, kualitas layanan memiliki delapan dimensi 

pengukuran yang terdiri atas aspek-aspek berikut:44 

a. Kinerja (performance). Kinerja disini merujuk pada karakter produk 

inti yang meliputi merek, atribut-atribut yang dapat diukur, dan aspek-

aspek kinerja individu. 

b. Keistimewaan produk (features). Dapat berbentuk produk tambahan 

dari suatu produk inti yang dapat menambah nilai suatu produk. 

Keragaman produk biasanya diukur secara subjektif oleh masing-

masing individu yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas suatu 

produk/jasa. 

c. Reliabilitas/keterandalan (reliability. Dimensi ini berkaitan dengan 

timbulnya kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak 

berfungsi (malfunction) pada suatu periode. Reliabilitas suatu produk 

                                                           
43 Ibid., 100-101. 
44 Rambat Lupiyoadi. Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 214. 
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yang menandakan tingkat kualitas sangat berarti bagi konsumen dalam 

memilih produk. 

d. Kesesuaian (conformance). Kesesuaian suatu produk dalam industri 

jasa diukur dari tingkat akurasi dan waktu penyelesaian termasuk juga 

perhitungan kesalahan yang terjadi, keterlambatan yang tidak dapat 

diantisipasi, dan beberapa kesalahan lain. 

e. Ketahanan (durability). Ukuran  ketahanan (daya tahan) suatu produk 

meliputi segi ekonomis sampai dengan segi teknis. Secara teknis, 

ketahanan sutu produk didefinisikan sebagai jumlah kegunaan yang 

diperoleh seseorang sebelum mengalami penurunan kualitas. Secara 

ekonomis, ketahanan diartikan sebagai usia ekonomis suatu produk 

dilihat dari jumlah kegunaan yang diperoleh sebelum terjadi 

kerusakan dan keputusan untuk mengganti produk.  

f. Kemampuan pelayanan (serviceability). Kemampuan pelayanan bisa 

juga disebut dengan kecepatan, kompetensi, kegunaan, dan 

kemudahan produk untuk dipebaiki. Dimensi ini menunjukkan bahwa 

konsumen tidak hanya memerhatikan adanya penurunan kualitas 

produk, tetapi juga sebelum produk disimpan, penjadwalan pelayanan, 

proses komunikasi dengan staf, frekuensi pelayanan perbaikan akan 

kerusakan produk, dan pelayanan lainnya. 

g. Estetika (aesthetics). Estetika merupakan dimensi pengukuran yang 

paling subjektif. Estetika suatu produk dilihat dari bagaimana suatu 
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produk terdengar oleh konsumen, baik itu bagaimana penampilan luar 

suatu produk, rasa mupun bau. 

h. Kualitas yang dirasakan (perceived quality). Konsumen tidak selalu 

memiliki informasi yang lengkap mengenai atribut-atribut 

produk/jasa. Namun, konsumen umumnya memiliki informasi tentang 

produk secara tidak langsung, misalnya melalui merek, nama, dan 

negara produsen.45 

3. Kepuasan 

 Setiap orang melakukan pembelian dengan harapan tertentu 

mengenai apa yang akan dilakukan oleh produk atau jasa bersangkutan 

ketika digunakan, dan kepuasan merupakan hasil yang diharapkan . 

kepuasan didefinisikan sebagai evaluasi pascakonsumsi bahwa suatu 

alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi harapan . 

singkatnya alternatif tersebut setidaknya bekerja sebaik yang kita 

harapkan. Tekanan konsumerisme dan penghinaan publik yang semakin 

besar untuk kualitas produk yang jelek telah membawa topik ini ke garis 

terdepan dalam penelitian konsumen dalam dasa warsa terakhir (Engel, 

Blackwell, & Miniard, 1995).46 

 Menurut Richard L. Oliver (1980) hasil penelitiannya mengenai 

subjek in dengan model diskonfirmasi harapan. Menurutnya konsumen 

melakukan pembelian dengan harapan mengenai bagaimana produk akan 

                                                           
45 Ibid., 215-216.  
46 Danang Sunyoto. Perilaku Konsumen dan Pemasaran (Yogyakarta: CAPS. 2015), 115 
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benar-benar bekerja begitu digunakan. Para peneliti mengidentifikasi tiga 

jenis harapan, yaitu: 

a. Kinerja yang wajar (untuk penilaian normatif yang mencerminkan 

kinerja yang orang harus terima dengan biaya dan usaha yang 

dicurahkan untuk pembelian dan pemakaian).47 

b. Kinerja yang ideal (tingkat kinerja ideal yang optimum atau 

diharapkan) 

c. Kenerja yang diharapkan (bagaimana kemungkinan kinerja nantinya). 

 Untuk kinerja yang diharapkan adalah yang palin sering digunakan 

dalam penelitian kepuasan dan ketidakpuasan konsumen, karena ini 

adalah hasil logis dari proses evaluasi alternatif. Begitu produk atau jasa  

sudah dibeli dan digunakan, hasilpun dibandingkan berdasarkan 

harapan.48 

Tujuan utama strategi pemasaran yang dijalankan adalah untuk 

meningkatkan jumlah nasabah, baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Secara kuantitas artinya jumlah nasabah bertambah cukup sigifikan dari 

waktu ke waktu, sedangkan secara kualitas artinya nasabah yang didapat 

merupakan nasabah yang produktif yang mampu memberikan laba bagi 

bank. 49 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dilakukan dengan berbagai 

cara dan salah satunya adalah melalui memberikan kepuasan nasabah 

atau pelanggan. Kepuasan nasabah menjadi sangan bernilai bagi bank 

                                                           
47 Ibid., 115. 
48 Ibid., 116. 
49 Kasmir. Manajemen Perbankan. (Jakarta: Rajawali Pers. 2012), 262. 
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atau perusahaan, sehingga tidak heran selalu ada slogan bahwa pelanggan 

adalah raja, yang perlu dilayani dengan sebaik-baiknya. 50 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapannya dengan 

berpendapat bahwa apabila kinerja sesuai dengan harapan, maka 

pelanggan akan merasa puas. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan 

utama pelayanan.51 

Menurut Kotler kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipresepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspetasi mereka. Jika kinerja 

gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan tidak akan puas. Jika kinerja 

sesuai dengan ekspektasi mereka maka pelanggan akan merasa puas. 

Sedangkan jika kinerja melebihi ekspektasi pelanggan maka mereka akan 

merasa sangat puas.52 

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa secara 

keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan oleh bank atau perusahaan 

pada akhirnya akan mendapat pemberian nilai dari pelanggan atas 

kepuasan (rasa) yang mereka rasakan. Apabila kinerja bank atau 

perusahaan sesuai dengan yang mereka (pelanggan) harapkan, maka 

pelanggan akan merasa puas begitu juga sebaliknya. 

Kepuasan pelanggan dalam dunia perbankan harus diartikan secara 

menyeluruh, jangan sepotong-potong. Artinya nasabah akan merasa 

                                                           
50 Ibid., 262. 
51 Daryanto dan Ismanto, Konsumen dan Pelayanan Prima, 111 
52 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 138-139. 
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sangat puas bila komponen kepuasan tersebut dapat terpenuhi secara 

lengkap. Berikut ini kepuasan nasabah dalam dunia perbankan sebagai 

berikut: 

a. Tangibles 

Merupakan bukti fisik yang harus dimiliki oleh karyawan bank, 

seperti gudang, perlengkapan kantor, daya tarik karywan, sarana 

komunikasi, dan sarana fisik lainnya. Bukti fisik ini akan terlihat 

secara langsung oleh nasabah. Oleh karena itu, bukti fisik ini harus 

menarik dan modern. 

b. Responsivitas 

Yaitu adanya keinginan dan kemauan karyawan bank dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. Untuk itu pihak 

manajemen bank perlu memberikan motivasi yang besar agar 

seluruh karyawan bank mendukung kegiatan pelayanan kepada 

nasabah tanpa pandang bulu. Akan lebih baik jika motivasi yang 

diberikan kepada karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai 

dengan kemampuannya. 

c. Assurance 

Adanya jaminan bahwa karyawan memiliki pengetahuan, 

kompetensi, kesopanan, dan sifat atau perilaku yang dapat dipercaya. 

Hal ini penting agar nasabah yakin akan transaksi yang mereka 

lakukan benar dan tepat sasaran. 
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d. Reliabilitas 

Yaitu kemampuan bank dalam memberikan pelayanan yang telah 

dijanjikan dengan cepat, akurat serta memuaskan pelanggannya. 

Guna mendukung hal ini maka setiap karyawan bank sebaiknya 

diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan 

kemampuannya. 

e. Empati  

Yaitu mampu memberikan kemudahan serta menjalin hubungan 

dengan nasabah secara efektif. Kemudian juga mampu memahami 

kebutuhan individu setiap nasabahnya secara cepat dan tepat. Dalam 

hal ini prosedur kerja dan dihubungkan dengan tingkat pelayanan 

kepada nasabah.53 

Menurut Fandy Tjiptono indikator kepuasan pelanggan adalah sebagai 

berikut : 

a. Kepuasan pelanggan keseluruhan 

Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan 

adalah langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa puas 

mereka dengan produk atau jasa spesifik tertentu 

b. Dimensi kepuasan pelanggan 

Cara yang dilakukan untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah 

dengan mengidentifikasi kunci-kunci kepuasan pelanggan, meminta 

pelanggan menilai produk atau jasa perusahaan berdasarkan intem-

                                                           
53 Kasmir. Pemasaran Bank, 67-68. 
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intem spesifik, meminta pelanggan untuk menentukan dimensi-

dimensi yang menurut mereka paling penting dalam menilai 

kepuasan pelanggan keseluruhan 

c. Konsumen harapan 

Dalam konsep ini, kepuasan pelanggan tidak diukur langsung, 

namun berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian antara harapan 

pelanggan dengan kinerja aktual produk perusahaan pada sejumlah 

atribut atau dimensi penting 

d. Niat beli ulang 

Kepuasan pelanggan diukur secara behabivoral dengan jalan 

menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja atau menggunakan 

jasa perusahaan lagi 

e. Kesediaan untuk merekomendasi 

Kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada 

teman atau keluarga menjadi ukuran penting untuk dianalisis dan 

ditindaklanjuti 

f. Ketidakpuasan pelanggan 

Beberapa macam aspek yang seringkali dikaji guna mengetahui 

ketidakpuasan pelanggan yaitu komplain, pengembalian produk, 

biaya garansi, penarikan kembali produk dari pasar, gethok tular 

negatif, dan konsumen yang beralih ke pesaing.54 

 

                                                           
54 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 368. 
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Sedangkan menurut Ricard F. Gerson sebagaimana yang dikutip 

oleh Kasmir dalam buku Pemasaran Bank untuk mengukur kepuasan 

pelanggan ada beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya:  

a. Mempelajari penilaian pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan 

b. Menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan, keinginan 

pelanggan, dan harapan pelanggan 

c. Menutup segala kesenangan yang ada 

d. Memeriksa apakah mutu pelayanan dan kepuasan sudah sesuai 

dengan harapan atau tidak 

e. Dengan adanya pengukuran peningkatan kinerja apakah 

mempengaruhi laba atau tidak 

f. Mempelajari hal apa yang apa yang dapat dilakukan dan apa saja 

yang harus dilakukan di kemudian hari 

g. Menerapkan proses perbaikan yang berkesinambungan secara terus 

menerus. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah. 

Terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

yaitu55 : 

a. Kualitas Produk 

Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

                                                           
55 Hadi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan (Jakarta: Efek Media Kumputindo, 

2002), 37-38 
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Ada 6 kualitas produk yaitu : performance, durability, feature, 

reability, consistency, dan design. 

b. Kualitas Pelayanan 

Terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa cukup puas 

apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai 

dengan yang diharapkan. Salah satu konsep kualitas pelayanan 

yang paling populer adalah servqual yang dikembangkan oleh 

Parasuraman, Berry, dan Zeithaml. Berdasarkan konsep ini, 

kualitas pelayanan mempunyai lima dimensi: tangibles, reability, 

responsiveness, assurance and Emphaty. 

c. Emosional 

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakian bahwa 

orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk 

dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena 

kualitas dari produk tetapi dari nilai sosial yang membuat 

pelanggan menjadi puas terhadap merek tertentu. 

d. Harga  

Produk yang mempunyai kualitas sama tetapi menetapkan harga 

relatif murah akan memberikan nilai tinggi kepada pelanggannya. 
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e. Biaya  

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan sesuatu produk 

atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa ini. 

 Hal yang tidak kalah penting, bank juga harus melakukan 

pemantauan kepuasan pelanggan atau nasabah agar selalu terjalin 

hubungan kenasabahan yang memuaskan. Beberapa metode untuk 

memantau kepuasan nasabah tersebut adalah: 

a. Sistem Keluhan dan Saran 

Bank harus menyediakan kotak saran di tempat yang mudah 

dijangkau oleh nasabah. Lebih baik lagi bagi nasabah yang ingin 

memberikan saran telah disedikan formulir sehingga nasabah 

tinggal mengisi. Beberapa bank yang berwawasan nasabah, 

menyediakan telepon bebas pulsa yang memudahkan nasbaah 

untuk melakukan kontak dengan bank. Arus informasi seperti ini 

membuat bank dapat bertindak cepat guna menyelesaikan masalah 

yang terjadi.  

b. Survai Kepuasan Nasabah 

Tingkat keluhan nasabah belum mencerminkan ukuran kepuasan 

pelanggan (nasabah). Bank yang responsif mengukur kepuasan 

nasabah dengan mengadakan survai berkala atau mengirimkan 

daftar pertanyaan atau juga menelpon para nasabah baru untuk 

mendengar reaksi mereka terhadap kinerja bank dan kinerja 
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pesaing bank. Disini bank dapat sekaligus menanyakan 

kemungkinan nasabah melakukan transaksi ulang. Hal ini akan 

dilakukan nasabah apabila mereka mendapatkan kepuasan yang 

tinggi. 

c. Pembelanjaan Hantu (Ghost Shopper) 

Bank dapat mengirimkan petugas untuk berpura-pura menjadi 

nasabah bank pesaing dan kemudian membandingkan layanan bank 

pesaing dengan layanan bank sendiri. 

d. Nasabah yang sudah tidak membeli lagi (Lost Customer Analysis) 

Apabila bank kehilangan pelanggan maka bank harus berupaya 

untuk mengetahui mengapa mereka tidak loyal lagi kepada bank. 

Apakah tarip jasa terlalu mahal, produk kurang dapat diandalkan 

atau pelayanan kurang memuaskan. Selain melakukan wawancara, 

bank perlu pula memantau tingkat kehilangan pelanggan (Customer 

Loss Rate), yang apabila meningkat maka berarti bank gagal dalam 

memuaskan nasabahnya.56 

B. Kajian Pustaka Terdahulu 

  Dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap penelitian 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti 

diantaranya: 

  Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Yuli Setiawan 

tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk, dan 

                                                           
56 Murti Sumarni. Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: Liberty. 2011), 228-229. 
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Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah”. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas layanan, kualitas produk, dan kepuasan 

nasabah berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas nasabah 

  Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Madona tahun 2017 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 

Pada PT. Bank Syariah KC 16 Ilir Palembang”. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier sesderhana. Hasil penelitian 

menunujukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. 

  Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Annisatul Fauziah 

tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan 

Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Dengan Corporate Image 

Sebagai Variabel Moderating”. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial kualitas layanan, kepercayaan dan kepuasan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. Secara simultan variabel kualitas layanan, 

kepercayaan dan kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. 

  Keempat, Arini  Mar’atul Husnah (2015) dengan judul “Analisis 

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, dan Aksebilitas terhadap 

Kepuasan Nasabah”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas berpengaruh 
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positif terhadap kepuasan nasabah, kepercayaan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah dan aksebilitas berpengaruh positif terhadap 

kepuasan nasabah. 

  Kelima, penelitian Asriel Azis (2016) Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Konsumen (PT. POS Indonesia). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah dan kepercayaan juga berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah 

C. Kerangka Berfikir 

  Kerangka berfikir adalah argumentasi dalam merumuskan hipotesis 

yang merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang 

diajukan. Kerangka pemikiran diperlukan untuk meyakinkan sesama ilmuan 

dengan alur pikiran yang logis agar membuahkan kesimpulan berupa 

hipotesis.57 

             H1   

 

 

    H3 

 

 

       H2 

 

 Berdasarkan kerangka berfikir diatas menjelaskan terkait adanya pengaruh 

kualitas layanan dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah di PT. Bank BRI 

                                                           
57 Purwanto, Statistika Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 110.  

Kualitas layanan (X1) 

Kepuasan (X2) 

Loyalitas Nasabah (Y) 
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Syariah Kantor Cabang Madiun. Variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) 

yaitu loyalitas nasabah (Y), sedangkan variabel yang mempengaruhi (variabel 

bebas) yaitu kualitas layanan (X1) dan kepuasan (X2). 

D. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih harus diuji 

kebenarannya melalui sampel yang diuji dalam penelitian.58 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 

1. H0: Tidak ada pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah   

pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

H1: Ada pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah pada PT. 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang  Madiun. 

2. H0: Tidak ada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah pada PT 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

H1: Ada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah  pada PT. Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang  Madiun. 

3. H0: Tidak ada pengaruh kualitas layanan dan kepuasan secara simultan 

terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 

H1: Ada pengaruh kualitas layanandan kepuasan secara simultan 

terhadap loyalitas nasabah  pada PT. Bank BRI Kantor Cabang 

Madiun 

                                                           
58 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2017), 12. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan dan 

Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada Bank BRI Syariah KC 

Madiun)” ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat  

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.59 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel yang akan 

dipelajari sehingga akan memperoleh informasi mengenai keterlibatan 

variabel-variabel tersebut. Yaitu antara variabel independen/X (yang 

mempengaruhi) dan variabel  dependen/Y (yang dipengaruhi). Berikut 

variabel-variabel yang dimaksud: 

X1 : Kualitas Layanan 

X2   : Kepuasan 

Y   : Loyalitas Nasabah 

  

                                                           
59 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 14.  
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

  Variabel adalah sesuatu yang dijadikan objek penelitian atau yang 

diteliti. Dalam konteks ini, suatu variabel “merupakan simbol atau angka 

yang diberi nilai. Dalam suatu penelitian kadang-kadang melibatkan beberapa 

variabel. Oleh karena itu, dalam penelitian akan dikenal variabel-variabel. 

Dalam penelitia ini ada 2 variabel yang akan dilibatkan, yaitu: 

a. Variabel Independen (X) 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

timbulnya variabel dependen.60 Variabel ini sering disebut sebagai 

variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering 

disebut sebagai variabel bebas. Dalam SEM (Structural Equation 

Modeling/ Permodelan Persamaan Struktural), variabel independen 

disebut sebagai variabel eksogen.61 

b. Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Penelitian 

dilakukan untuk menemukan hubungan dua variabel tersebut.62 Variabel 

ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam 

bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Dalam SEM 

                                                           
60 Muhamad,  Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), 68. 
61 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. 

61 
62 Muhamad,  Metodologi Penelitian Ekonomi Islam 
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(Structural Equation Modeling/ Permodelan Persamaan Struktural), 

variabel dependen disebut sebagai variabel indogen.63 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Penyebab yang diduga Dampak yang diduga 

Stimulus Respon 

Diprediksi dari........ Diprediksi jadi........ 

Yang terjadi sebelumnya Konsekuensi 

Dimanipulasi Hasil yang diukur 

Dari tabel diatas dikatakan bahwa variabel independen adaah 

variabel yang mempengaruhi dan variabel independen adalah variabel 

yang dipengaruhi.64 

Tabel 3.1 Penyusunan Instrumen Kuisioner65 

Variabel Indikator Butir Kuisioner Sumber 

Kualitas 

Layanan 

Keandalan 

(reability) 

Pelayanan dari 

karyawan yang cepat 

Pasuraman 

(2002) 

Kemampuan 

melakukan pelayanan 

secara tepat 

                                                           
 63 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. 

61 
 64Ibid., 68-69. 

 65 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 

2015), 80. 
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Daya Tanggap 

(responsiveness) 

Kemampuan petugas 

untuk cepat tanggap 

dalam mengatasi 

keluhan dari nasabah 

Petugas bank 

memberikan informasi 

secara jelas dan mudah 

dimengerti 

Jaminan 

(assurance) 

Jaminan pelayanan 

yang dapat dipercaya 

Pengetahuan dan 

kemampuan karyawan 

dalam melakukan 

transaksi 

Empati (empty) Kepahaman petugas 

bank terhadap 

kebutuhan nasabah 

Petugas mendengarkan 

ketika nasabah meminta 

pelayanan 

Produk-produk 

fisik (tangibles) 

Kemudahan tempat 

parkir 

Kondisi ruangan  
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nyaman dan fasilitas 

yang dibutuhkan 

nasabah memadai 

Kepuasan Kepuasan 

pelanggan 

keseluruhan 

Saya merasa puas 

dengan transaksi 

dengan bank 

Fandy 

Tjiptono 

(2014) 

 Saya merasa senang 

menjadi nasabah Bank 

BRI Syariah KC 

Madiun 

Dimensi 

kepuasan 

pelanggan 

Produk dan jasa yang 

disediakan lengkap 

 Karyawan bank sopan 

dan ramah 

Konsumen 

harapan 

Dibandingkan lembaga 

keuangan lain 

pelayanan yang 

diberikan Bank BRI 

Syariah KC Madiun 

lebih baik 

 Melakukan transaksi 

sangat mudah 
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Niat beli ulang Nasabah setia 

melakukan transaksi di 

Bank BRI Syariah KC 

Madiun 

 Saya merasa puas 

dengan sistem 

pelayanannya 

Kesediaan untuk 

merekomendasi 

Merekomendasikan ke 

pihak lain untuk 

menjadi nasabah Bank 

BRI Syariah KC 

Madiun 

 Menginformasikan 

kebaikan Bank BRI 

Syariah KC Madiun ke 

pihak lain 

Ketidakpuasan 

pelanggan 

Petugas paham terhadap 

kebutuhan nasabah 

 Kelengkapan fasilitas 

fisik yang dimiliki bank 

Layanan Behavioral Bank BRI Syariah KC 

Madiun merupakan 

bank terpercaya 

Miligan dan 

Smith 
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 Kesiapan petugas dalam 

memenuhi permintaan 

nasabah 

(2011) 

Attitudinal Nasabah tidak ingin 

pindah ke bank lain 

 Memberi saran kepada 

bank demi kemajuan 

Cognitive Jenis produk yang ada 

di Bank BRI Syariah 

KC Madiun lengkap 

 Produk yang diberikan 

sesuai dengan yang 

anda harapkan 

 

C. Populasi dan Sampel 

  Populasi menjadi sumber asal sampel diambil. Beberapa pendapat 

tentang populasi. Beberapa memahami populasi sebagai sebuah keseluruhan. 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung 

maupun hasil mengukur baik kualitatif maupun kuantitatif dari karakteristik 

mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas .66  Sugiyono 

mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

                                                           
66 Purwanto, Statistika Untuk Penelitian, 61.  
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ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi tidak hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek/obyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakterstik/sifat yang dimiliki oleh 

subyek/obyek itu.67 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian 

adalah sebagian nasabah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

  Sampel berarti contoh. Kesimpulan tentang contoh akan sama 

dengan keseluruhan individu dari mana sampel diambil, karena contoh 

mempunyai ciri yang sama dengan keseluruhan yang menjadi sumbernya.68 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yan 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 69 Dalam penelitian ini, 

peneliti mengambil sampel sebagian nasabah Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun dengan jumlah sebanyak 100 orang.. Pengambilan jumlah 

sampel ini berdasarkan teori Solvin. Solvin memberikan rumusan sebagai 

berikut:70 

                                                           
 67 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. 

117. 
 68 Purwanto, Statistika Untuk Penelitian, 62. 
 69 Ibid., 118. 

70 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 180 
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𝑛 =
𝑁

1 + N (e)2
 

𝑛 =
12000

1 + 12000 (0,10)2
 

n = 100 orang 

 Pada penelitian ini cara pengambilan sampel dari salah satu jenis 

nonprobability sampling yaitu accidental sampling. Metode ini merupakan 

prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling 

mudah dijumpai atau diakses.71 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

 Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data diperoleh 

dari pengukuran suatu objek yang diberi nilai. Objek yang diukur 

tersebut biasanya disebut variabel.72 Dalam penelitian ini menggunakan 

jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam 

bentuk angka atau skor yang telah diolah dari jawaban-jawaban kuisioner 

atau angket yang telah diberikan kepada objek penelitian yaitu nasabah 

Bank BRI Syariah KC Madiun. 

  

                                                           
71Ibid., 174. 
72 Ibid., 99-100. 
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2. Sumber Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 

data yang diperoleh dari sumber aslinya.73 Data yang dikumpulkan 

adalah data dari kuisioner yang diambil sendiri oleh peneliti untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari responden. Dalam angket 

kuisioner berisikan daftar pernyataan mengenai kualitas layanan, 

kepuasan, dan loyalitas nasabah Bank BRI Syariah KC Madiun. 

E. Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Pada penelitian ini teknik pegumpulan 

datanya menggunakan: 

1. Teknik Kuisioner (angket).  

 Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyatan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuisioner juga 

cocok digunakan untuk responden dalam jumlah besar dan tersebar 

diwilayah luas. 74 

 

 

                                                           
 73 Purwanto, Statistika Untuk Penelitian, 103. 

74 Ibid., 199. 
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2. Interview atau wawancara 

  Interview atau wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal lain dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit atau kecil.75 

  Dalam penelitian ini peneliti akan menyebarkan kuisioner atau 

angket kepada beberapa nasabah Bank BRI Syariah KC Madiun untuk 

mendapatkan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti untuk kemudian 

diambil kesimpulan atas penelitian tersebut. 

F. Skala Pengukuran 

  Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas 

suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat pada variabel penelitian.76 

Alat pengukuran yang baik merupakan indikator yang tepat mengenai apa 

yang menjadi kepentingan kita untuk diukur. Disamping itu alat tersebut 

harus mudah dan efisien untuk dipakai. Skala pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala ini berhubungan dengan 

pernyataan seseorang tentang sikap seseorang terhadap sesuatu.77 Berikut 

adalah rentangan angka dalam skala likert:78 

 

 

                                                           
 75 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 142. 

76 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 120. 
77 Ibid., 154. 

 78Wiranta Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: PT. Pustaka 

Baru, 2018), 104.  
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Tabel 3.2 Skala Likert 

Skala Pengukuran 

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak setuju Setuju Sangat Setuju 

1 2 3 4 

 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kuantitatif, yang dilakukan 

dengan beberapa langkah, yaitu: 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuisioner tersebut mampu untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.79 Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan 

korelasi pearson Product Moment. 

 Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung 

(nilai Pearson Correlation) dengan nilai rtabel untuk Degree of 

Freedom (df) = n – 2 (n adalah sampel). Dengan jumlah sampel (n) 

adalah 100 dan tingkat signifikansi 0,05. Maka nilai rtabel dalam 

penelitian ini adalah r (0,05; 100-2 =98) =0,361.Jika rhitung lebih besar 

                                                           
79Ibid., 129. 
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daripada rtabel dan berkorelasi positif maka butir atau pertanyaan 

tersebut valid.80 

 Dalam penelitian ini peneliti membuat 28 butir pernyataan yang 

sesuai dengan indikator, variabel pertama (kualitas layanan) terdiri 

dari 10 butir pernyataan, variabel kedua (kepuasan) terdiri dari 12 

butir pernyataan dan variabel terakhir/dependent (loyalitas nasabah) 

terdiri dari 6 butir pernyataan. Masing-masing butir pernyataan sudah 

mewakili indikator penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas 

layanan dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

b. Uji Reliabilitas 

 Pada prinsipnya uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu.81 Teknik yang digunakan dalam pengukuran 

reliabilitas ini adalah teknik Cronbach’s Alpha. Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6.82 

2. Uji Asumsi Klasik 

 Model regresi linier berganda (multiple regression) dapat disebut 

sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE 

(Best Linier Unbiased Estimator). BLUE dapat dicapai bila memenuhi 

                                                           
80 Sujarweni, Metodologi, 158. 
81Muhammad, Metodologi, 135. 
82Ibid., 185. 
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asumsi klasik. Beberapa syarat uji asumsi klasik untuk analisa regresi 

ganda, diantaranya: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) data.Uji 

normalitas ini mengasumsikan bahwa data tiap variabel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.83Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah asumsi normalitas residual terpenuhi atau 

tidak.Residual/error adalah ukuran kegagalan dalam menyediakan 

suatu nilai taksir yang pasti.84 Uji normalitas dalam penelitian ini 

mengguanakan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka residual/error 

berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

  Uji Linieritas adalah uji untuk melaksanakan uji regresi, 

yaitu untuk mengetahui apakah antara variabel independen/bebas (X) 

dan variabel dependen/ terikat (Y) itu berbentuk linier atau tidak.85 Uji 

ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Statistik uji yang digunakan yakni dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier apabila nilai P-value yang 

ditunjukan oleh nilai sig. > 0,05 dan sebaliknya apabila nilai P-value 

                                                           
83Wulansari, Aplikasi,38. 
 84Muhammad, Metodologi, 159. 

85 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 55. 



 

59 
 

yang ditunjukkan oleh nilai sig < 0,05 maka data tidak linier atau non 

linier.86 

c. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

korelasi  antara variabel bebas pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya.87 

 Dalam pengujian ini digunakan metode Durbin-Watson (DW). 

Metode Durbin-Watson merupakan metode yang banyak digunakan 

untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Metode ini dikembangkan 

dengan mengasumsikan bahwa variabel gangguan hanya berhubungan 

dengan variabel gangguan periode sebelumnya (lag pertama) dikenal 

dengan model Autoregresif tingkat pertama (autoregresivve =AR1) 

dan variabel independen tidak mengandung variabel independen yang 

merupakan kelambanan (lag) dari variabel dependen.88 

 Durbin-Watson telah berhasil mengembangkan distribusi statistik 

Durbin-Watson. Durbin-Watson berhasil menurunkan nilai kritis batas 

bawah dan batas atas. Yakni, jika nilai Durbin-Watson berada diantara 

du =1,715 dan 4-du =2,285 maka model regresi memenuhi asumsi 

autokorelasi.89 

 

 
                                                           

86 Ibid., 61. 

 87 Sujarweni, Metodologi, 159.  
 88 Agus Widarjono. Analisis Multivariat Terapan (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 

215. 
 89Ibid., 216.  
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d. Uji Multikolinieritas 

 Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya kemiripan antara 

variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel 

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu 

untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan proses dalam 

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF 

yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.90 

e. Uji Heteroskidastisitas 

 Uji heteroskidastifitas adalah asumsi dalam regresi dimana varian 

dari residual tidak sama untuk satu pengamatan yang lain. Uji dalam 

penelitian ini mengguanakan Glejser. Jika nilai signifikansi pada table 

Coefficients lebih besar dari 0,05 artinya, tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas.91 

3. Analisis Regresi 

a. Regresi Sederhana 

  Analisis ini digunakan untuk model hubungan antara satu 

variabel dependen dengan variabel independen. Dalam hubungan ini 

variabel bersifat linier, dimana perubahan pada varabel X akan 

diikuti oleh perubahan pada varabel Y secara tetap. Maka, 

persamaan regresi linier sederhana adalah: 

 

                                                           
90Sujarweni, Metodologi, 159. 
91Ibid., 160. 
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Y = α + βX + e 

Dimana: 

Y : Variabel dependen 

α  : Constanta 

β  : Koefisien regresi pada variabel X 

e  : Error 

b. Regresi Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk melihat model regresi, tujuannya 

untuk menentukan hubungan perubahan variabel yang satu terhadap 

variabel lainnya. Regresi menunjukkan sifat hubungan sebab akibat, 

variabel yang satu sebagai penyebab sedangkan variabel yang lain 

sebagai akibat.92 

1) Persamaan Regresi 

 Pada penelitian ini menggunakan dua variabel independen. 

Maka, persamaan regresi untuk dua predictor adalah: 

Y = α + βX1 + βX2 

Dimana:  

Y : Variabel dependen (Loyalitas Nasabah) 

α : Constanta 

β : koefisien regresi pada variabel X 

X1 : Variabel independen (Kualitas Layanan) 

X2 : Variabel independen (Kepuasan) 

                                                           
92Boedijoewono, Pengantar, 238. 
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4. Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi dalam regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara 

serentak terhadap variabel dependen.93 Nilai koefisien determinasi pada 

penelitian ini dilihat dari nilai R square pada tabel model summary.94 

5. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah 

kebenarannya, maka perlu diuji melalui sebuah penelitian. Secara 

statistika hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan 

populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data 

yang diperoleh dari sampel penelitian.95 Terdapat dua uji hipotesis dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1) Uji t (Parsial) 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Y).pengujian dapat 

dilakukan dengan kenentuan sebagai berikut:96 

a) Jika nilai signifikansi > 0,05 (α), maka H0 diterima dan H1 ditolak; 

b) Jika nilai signifikansi<0,05 (α), maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2) Uji F (Simultan) 

                                                           
93Ibid., 247. 
94Wulansari, Aplikasi, 133. 
95Ibid., 12. 
96Sujarweni, Metodologi, 161-162. 
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Uji simultan digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

dalam penelitian. Pengujian dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut:97 

a) Jika nilai signifikansi > 0,05 (α), maka H0 diterima dan H1 ditolak; 

b) Jika nilai signifikansi <0,05 (α), maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

  

                                                           
97Ibid.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tentang Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun  

1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

  BRI Syariah KC Madiun berdiri pertama pada tahun 28 November 

2012 yang beralamatkan di Jl. Thamrin Kota Madiun. Kemudian setelah 

Bisnis  Bank BRI Syariah KC Madiun mengalami perkembangan yang 

cukup pesat, diupgrade menjadi KC (Kantor Cabang) yang awalnya adalah 

KCP (Kantor Cabang Pembantu) dan kantornya dipindah di Jln. S. 

ParmanNo. 44. Pimpinan Cabang Bank BRI Syariah KCP Madiun yang 

pertama adalah Bapak Kurniawan sampai dengan September 2017 dan 

Oktober 2017 digantikan dengan Bapak Fathurozi Bosman sampai saat 

ini.98 

2. Visi dan Misi 

Visi dan misi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

a. Visi 

 Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial 

sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan yang lebih bermakna. 

 

                                                           
98 Wawancara dengan Operation dan Service Manager, Yayuk Setiyo Rahayu pada tanggal 

01 November 2018 
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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 sarana sarana kapanpun dan 

dimanapun 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketentraman pikiran 

3. Nilai-Nilai Budaya Kerja 

  Nilai-nilai budaya kerja Bank BRI Syariah KC Madiun adalah 

PASTI OKE, berikut maknanya: 

a. Profesional 

b. Antusias 

c. Penghargaan terhadap SDM 

d. Tawakkal Integritas 

e. Berorientasi bisnis 

f. Kepuasan Pelanggan99 

 

 

 

                                                           
            99 BRI Syariah, Annual Report 2015, 9.   
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4. Struktur Organisasi 

  Struktur organisasi yang ada di Bank BRI Syariah KC Madiun 

meliputi struktur kepengurusan dan organisasi. Berikut struktur organisasi 

PT. Bank Syariah Kantor Cabang Madiun per tanggal 01 April 2018 

Pemimpin Cabang   : Fakhrurozi Bosman 

Branch Quality Assurance : Sukma KD 

Reviewer Junior   : Puguh Dwi Santoso 

Mikro Marketing Manager :Sunaryo 

Colection Spv   :Yongky MK. 

Marketing Manager  : Mohamad Ali Najamuddin 

Operation & Service Manager : Yayuk Setiyo Rahayu 

Financing Support Manager : Yayuk Setiyo Rahayu 

Pemimpin Cabang Pembantu  : lampiran tersendiri 

Branch Ops. Spv. KC Madiun :Antita KD 

Kepala KK    : - 

Unit Head UMS Madiun  : Tunggul HW 

Account Officer Mikro   : 1. Anasrul Setiawan 

  2. Deny Miftakhul Rizqi 

  3. Tofan Irawadi 

  4. Agita Aprliawan 

Unit Head UMS Outlet Caruban : Andika FA 

Account Officer Mikro  :1. Bambang Irawan 

 2. Riza Danu  

 3. Bakti Setia Lencana 

Account Officer   :1. Dimas H.A.  

 2. Deni P.W.  

 3. Johan Bagus K. 

 4. Farhan H. 

 5. Annas Indzadzil A.M.,  

Funding R. Officer  : Anindya D.R 
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Teller    : Nur Ahmadi, Afinda 

Customer Service   : Dwi Riana Sari 

Operation Support  : Eka Dwi Aryani 

General Affair   : Aulia I.F. 

Legal Officer   : Khabib Muta’ali 

Financing Adm.   : Ana Aprilia 

Reporting Custody  : Eko Heru S. 

Appraisal & Investigation  : Eko Susanto 

Area Support   : Siska Ayu Fitria100 

B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Hasil Uji Validitas 

  Pengujian ini dilakukan untuk melihat keaslian setiap item 

pernyataan dalam mengukur variabel. Dalam penelitian ini dilakukan 

korelasi pearson product moment dengan nilai r tabel 0,361. Adapun hasil 

uji validitas kuesioner dari 100 responden pada Tabel 4.1:  

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

 

 

 

Kualitas 

Pernyataan X1.1 0,671 0,361 Valid 

Pernyataan X1.2 0,720 0,361 Valid 

Pernyataan X1.3 0,704 0,361 Valid 

Pernyataan X1.4 0,635 0,361 Valid 

                                                           
100 Data Bank Syariah KC Madiun diperoleh dari Area Support Siska Ayu Fitria pada 

tanggal 01 November 2018 
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Layanan (X1) Pernyataan X1.5 0,765 0,361 Valid 

Pernyataan X1.6 0,665 0,361 Valid 

Pernyataan X1.7 0,458 0,361 Valid 

Pernyataan X1.8 0,522 0,361 Valid 

Pernyataan X1.9 0,522 0,361 Valid 

Pernyataan X1.10 0,665 0,361 Valid 

 

 

 

 

Kepuasan 

(X2) 

Pernyataan X2.1 0,587 0,361 Valid 

Pernyataan X2.2 0,454 0,361 Valid 

Pernyataan X2.3 0,516 0,361 Valid 

Pernyataan X2.4 0,536 0,361 Valid 

Pernyataan X2.5 0,455 0,361 Valid 

Pernyataan X2.6 0,399 0,361 Valid 

Pernyataan X2.7 0,595 0,361 Valid 

Pernyataan X2.8 0,674 0,361 Valid 

Pernyataan X2.9 0,608 0,361 Valid 

Pernyataan X2.10 0,363 0,361 Valid 
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Pernyataan X2.11 0,442 0,361 Valid 

Pernyataan X2.12 0,480 0,361 Valid 

Loyalitas 

Nasabah (Y) 

Pernyataan Y1 0,622 0,361 Valid 

Pernyataan Y2 0,627 0,361 Valid 

Pernyataan Y3 0,568 0,361 Valid 

Pernyataan Y4 0,664 0,361 Valid 

Pernyataan Y5 0,499 0,361 Valid 

Pernyataan Y6 0,697 0,361 Valid 

 Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

  Dapat disimpulkan bahwa terdapat 28 butir pernyataan rhitung > r

 tabel maka bernilai positif, sehingga 28 butir pernyataan yang terdapat di 

kuisioner penelitian ini dinyatakan valid. 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan kuisioner. 

Kuisioner suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 

0,6. Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada  Tabel 4.2: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Nilai (CA) Keterangan 
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Pernyataan 

Kualitas Layanan (X1) 9 item 0,815 Reliabel 

Kepuasan (X2) 10 item 0,729 Reliabel 

Loyalitas Nasabah (Y) 5 item 0,659 Reliabel 

 Sumber: Data SPSS diolah, 2019 

Dari data Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel instrumen memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,6, sehingga dapat 

dikatakan bahwa seluruh variabel pada  penelitian ini reliabel atau 

konsisten. 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

 Analisis statistik deskriptif responden dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui distribusi responden jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, 

usia, dan tingkat pendidikan. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 

1. Responden menurut jenis kelamin 

  Perbedaan jenis kelamin dapat menjadi pembeda bagi seseorang 

dalam memutuskan memilih produk atau jasa yang ada, khususnya 

keputusan menjadi nasabah di PT.  Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Jenis Kelamin 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

laki-laki 38 38,0 38,0 38,0 

Perempuan 62 62,0 62,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

  Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa responden terbanyak 

dalam penelitian ini adalah perempuan, yaitu dengan rincian responden 

perempuan berjumlah 62 orang (62,0%), sedangkan responden laki-laki 

berjumlah 38 orang (38,0%). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan 

menjadi responden yang lebih dominan dalam penelitian ini. 

2. Responden menurut usia 

  Perbedaan kondisi individu misalnya umur seringkali dapat 

memberikan perbedaan perilaku seseorang. Adapun komposisi/karakteristik 

responden menurut umur dapat dilihat pada Tabel 4.4: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Deskripsi Usia 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<20 th 9 9,0 9,0 9,0 

20-29 th 31 31,0 31,0 40,0 

30-39 th 29 29,0 29,0 69,0 

40-49 th 13 13,0 13,0 82,0 

>50 th 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 
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  Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden paling 

banyak berusia antara 20-29, yaitu berjumlah 31 orang (31,0%). Kedua, 

responden yang berusia antara 30-39 tahun, yaitu berjumlah 29 orang 

(29,0%). Ketiga, responden yang berusia lebih dari 50 tahun, yaitu 

berjumlah 18 orang (18,0%). Keempat, responden yang berusia antara 40-

49 tahun, yaitu berjumlah 13 orang (13,0%). Kelima atau terakhir, 

responden yang usianya kurang dari 20 tahun, yaitu berjumlah 9 orang 

(9,0%).  

3. Responden menurut tingkat pendidikan 

  Tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap seseorang 

dalam memutuskan untuk menjadi nasabah di Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun. Adapun komposisi/karakteristik responden menurut 

tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.5: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Deskripsi Tingkat Pendidikan 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

SD 3 3,0 3,0 3,0 

SMP 15 15,0 15,0 18,0 

SMA 35 35,0 35,0 53,0 

PT 47 47,0 47,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

  Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nasabah Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun yang menjadi responden terbanyak pada 
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penelitian ini adalah nasabah yang tingkat pendidikannya Perguruan Tinggi 

(PT), yaitu berjumlah 47 orang (47,0%). Kedua, nasabah yang tingkat 

pendidikannya SMA, yaitu berjumlah 35 orang (35,0%). Ketiga, nasabah yang 

tingkat pendidikannya SMP, yaitu bejumlah 15 orang (15,0%). Keempat atau 

yang terendah, nasabah yang tingkat pendidikannya SD, yaitu 3 orang (3,0%). 

Hal ini berhubungan dengan usia yang mendominasi diatas, yaitu nasabah yang 

usianya antara 20-29 tahun sudah mengutamakan ataupun memperhatikan 

tingkat pendidikan.  

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi. Uji-uji tersebut diantaranya: uji asumsi klasik, uji regresi (analisis 

regresi sederhana dan analisis regresi ganda), dan analisis koefisien 

determinasi. 

Tahap-tahap pengujian hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data memenuhi syarat 

untuk dianalisis lebih lanjut. Terdapat beberapa syarat uji asumsi klasik 

untuk analisis regresi ganda, yaitu: 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi atau pola data. 

Uji ini mengasumsi bahwa, data tiap variabel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Berikut merupakan hasil olah data dari: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 
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 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 20,6800000 

Std. Deviation ,47504842 

Most Extreme Differences 

Absolute ,111 

Positive ,051 

Negative -,111 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,108 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,172 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai signifikansi = 0,172 > 0,05. 

Artinya, error/residual berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas adalah uji untuk melaksanakan uji regresi, yaitu untuk 

mengetahui apakah antara variabel independen/bebas (X) dan variabel 

dependen/ terikat (Y) itu berbentuk linier atau tidak. Uji ini digunakan 

untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar 

atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris 

sebaiknya berbentuk linier, kuadrat dan kubik. Statistik uji yang 

digunakan yakni dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang 

linier apabila nilai P-value yang ditunjukan oleh nilai sig. > 0,05 dan 

sebaliknya apabila nilai P-value yang ditunjukkan oleh nilai sig < 0,05 

maka data tidak linier atau non linier. 
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1) Uji Linieritas pada Kualitas Layanan (X1) 

Tabel 4.7 Hasil Uji Linieritas 

 

Hubungan Sig. Kesimpulan 

Kualitas Layanan  terhadap 

Loyalitas Nasabah 

0,07 Linier 

    Sumber: Data diolah SPSS, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hubungan antara 

kualitas payanan terhadap loyalitas nasabah memiliki nilai P-value 

yang ditunjukkan oleh nilai sig. yaitu 0,07 > 0,05. Hal tersebut 

berarti bahwa dalam model regresi memiliki hubungan yang linier 

antara variabel X1 dan Y, sehingga penelitian layak untuk digunakan. 

2) Uji Linieritas pada Kepuasan (X2) 

Tabel 4.8 Hasil Uji Linieritas 

 

Hubungan Sig. Kesimpulan 

Kepuasan  terhadap Loyalitas 

Nasabah 

0,06 Linier 

    Sumber: Data diolah SPSS, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hubungan antara 

kepusan terhadap loyalitas nasabah memiliki nilai P-value yang 

ditunjukkan oleh nilai sig. yaitu 0,06 > 0,05. Hal tersebut berarti 

bahwa dalam model regresi memiliki hubungan yang linier antara 

variabel X1 dan Y, sehingga penelitian layak untuk digunakan. 
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c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

autokorelasi dalam model regresi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini 

dapat diketahui dengan melihat nilai Durbin-Watson sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,313a ,098 ,079 1,455 1,933 

a. Predictors: (Constant), kepuasan, kualitas_layanan 

b. Dependent Variable: loyalitas_nasabah 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019.  

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,933. 

Nilai tersebut berada diantara du (1,715) dan 4-du (2,285) yang 

menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi, dengan demikian data atau 

model regresi memenuhi asumsi autokorelasi. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi 

model dalam penelitian. Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat 

diketahui dengan melihat VIF. Hasil ujinya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

kualitas_layanan ,737 1,358 

Kepuasan ,737 1,358 

a. Dependent Variable: loyalitas_nasabah 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Nilai VIF untuk kualitas layanan= 1,358 < 10 (tidak terjadi 

multikolinieritas). 

b. Nilai VIF untuk kepuasan = 1,358 < 10 (tidak terjadi 

multikolinieritas). 

Dengan demikian, data atau model regresi memenuhi asumsi 

multikolinieritas (tidak terjadi multikolinieritas). 

e. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini adalah asumsi dalam regresi dimana varian dari residual 

tidak sama untuk satu pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini 

digunakan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Glejser 
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 3,633 1,136  3,197 ,002   

kualitas_layanan -,021 ,032 -,076 -,660 ,511 ,737 1,358 

Kepuasan 

-,044 ,030 -,171 -

1,486 

,141 ,737 1,358 

a. Dependent Variable: abs_RES 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh nilai signifikansi untuk variabel 

Kualitas Layanan (X1) sebesar 0,511 dan variabel  Kepuasan (X2) sebesar 

0,141. Nilai signifikansi dari kedua variabel tersebut > 0,05. Artinya, tidak 

terjadi kasus heteroskedastisitas. 

2. Analisis Regresi 

a. Analisis Regresi Sederhana 

1) Analisis Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah 

pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan 

satu variabel dependen, digunakan analisis regresi linier sederhana. 

Untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. Hasil uji 

regresi linier sederhana serta uji t untuk variabel X1 (kualitas 

layanan) terhadap variabel Y (loyalitas nasabah) sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana X1 terhadap Y 
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
15,29

1 

1,661  9,207 ,000 

kualitas_layana

n 

,155 ,048 ,313 3,258 ,002 

a. Dependent Variable: loyalitas_nasabah 

 Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi sederhana 

sebagai berikut: 

   Y = 15,291 + 0,155X  + e 

   Penjelasan persamaan tersebut seagai berikut: 

(a) Diperoleh nilai konstan sebesar 15,291, menyatakan bahwa 

tanpa dipengaruhi kualitas layanan, maka loyalitas nasabah 

adalah 15,291. 

(b) Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas layanan sebesar 

0,155. Artinya, apabila variabel kualitas layanan dinaikkan 1 

satuan loyalitas nasabah akan naik sebesar 0,155. 

   Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.12, diperoleh nilai 

thitung sebesar 3,258. Artinya, semakin baik kualitas layanan maka 

loyalitas nasabah semakin baik pula, dan sebaliknya jika kualitas 

layanan buruk maka loyalitas nasabah semakin buruk. Karena nilai 
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thitung (3,258) > ttabel (1,988) maka H1 diterima yang artinya, 

koefisien regresi signifikan, ada pengaruh kualitas layanan terhadap 

loyalitas nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang  

Madiun.  

2) Analisis Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

  Hasil uji regresi linier sederhana serta uji t untuk variabel 

X2 (kepuasan) terhadap loyalitas nasabah (Y) sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana X2 terhadap Y 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 17,498 1,791  9,771 

kepuasan ,081 ,045 ,177 1,783 

a. Dependent Variable: loyalitas_nasabah 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sederhana  

 sebagai berikut: 

  Y = 17,498 + 0,081X + e 

Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut: 

a) Diperoleh nilai konstan sebesar 17,498, menyatakan bahwa 

tanpa dipengaruhi kepuasan, maka loyalitas nasabah adalah 

17,498.  
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b) Nilai koefisien regresi untuk variabel kepuasan sebesar 0,081. 

Artinya, apabila variabel kepuasan dinaikkan 1 satuan, 

loyalitas nasabah akan naik sebesar 0,081. 

  Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13, diperoleh 

perhitungan thitung sebesar 1,783. Artinya, semakin baik kepuasan 

maka loyalitas nasabah semakin naik, dan sebaliknya jika kepuasan 

rendah maka loyalitas nasabah semakin menurun. Karena nilai 

thitung (1,783) > ttabel (1,988) maka H1 ditolak yang artinya koefisien 

regresi signifikan, tidak ada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas 

nasabah pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Dengan berbagai proses yang telah dilakukan di atas maka 

kesimpulannya adalah kualitas layanan berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah, sedangkan kepuasan tidak berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 

b. Analisis Regresi Ganda 

  Pada penelitian ini digunakan teknik analisis regresi berganda, 

dimana analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh kualitas layanan 

dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. Berdasarkan dari analisia dengan program 

IBM SPSS Statistics version 21 maka diperoleh hasil regresi sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Analisis Regresi Ganda  X1 dan X2 terhadap Y 
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 15,083 1,957  7,706 ,000 

kualitas_layan

an 

,150 ,056 ,301 2,678 ,009 

Kepuasan 
,010 ,051 ,023 ,203 ,839 

a. Dependent Variable: loyalitas_nasabah 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Dari tabel 4.14, dapat dirumuskan suatu persamaan yang 

menggambarkan hubungan pengaruh kualitas layanan dan kepuasan 

terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun sebagai berikut: 

Y = 15,083 + 0,150X1 + 0,010X2 + e 

Penjelasan persamaan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 15,083 artinya jika kualitas 

layanan dan kepuasan nilainya 0, maka besarnya kinerja karyawan 

sebesar 15,083 

2) Koefisien regresi variabel sebesar 0,150 (b1) artinya jika kualitas 

layanan mengalami kenaikan satu satuan, maka loyalitas nasabah 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,150 dengan asumsi variabel 

yang lain tetap. Begitu pula sebaliknya jika kualitas layanan 
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mengalami penurunan satu satuan maka akan berakibat pada 

berkurangnya loyalitas nasabah sebesar 0,150. 

3) Koefisien regresi variabel sebesar 0,010 (b2)  artinya jika kepuasan 

mengalami kenaikan satu satuan, maka loyalitas nasabah akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,010 dengan asumsi variabel yang 

lain tetap. Begitu pula sebaliknya jika kepuasan mengalami 

penurunan satu satuan maka akan berakibat pada menurunnya 

loyalitas nasabah sebesar 0,010. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji t (Uji Parsial) 

 Uji parsial digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari 

masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel 

dependen dalam penelitian dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial (Uji t) 
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 15,083 1,957  7,706 ,000 

kualitas_layan

an 

,150 ,056 ,301 2,678 ,009 

Kepuasan ,010 ,051 ,023 ,203 ,839 

a. Dependent Variable: loyalitas_nasabah 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 
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Berdasarkan Tabel 4.15, diperoleh kesimpulan bahwa: 

1) Nilai signifikansi variabel kualitas layanan sebesar 0,009 < 0,05 dan 

diperoleh nilai t hitung (2,678) > t tabel (1,988)  sehingga H0 ditolak 

dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 

signifikansi kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah secara 

parsial. 

2) Nilai signifikansi variabel kepuasan sebesar 0,839 > 0,05 dan 

diperoleh nilai t hitung (0,203) > t tabel (1,988) sehingga H0 diterima 

dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan tidak 

ada pengaruh signifikansi terhadap loyalitas nasabah secara parsial. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

  Uji simultan digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Hasil uji F yang diperoleh berikut: 

Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan (Uji F) 
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressi

on 

22,341 2 11,171 5,275 ,007b 

Residual 205,419 97 2,118   

Total 227,760 99    

a. Dependent Variable: loyalitas_nasabah 

b. Predictors: (Constant), kepuasan, kualitas_layanan 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 
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Berdasarkan Tabel 4.16, didapat nilai siginifikansi 0,007 < 0,05 

dan diperoleh nilai F hitung (5,275) > F tabel (3,09). Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada pengaruh 

kepuasan terhadap loyalitas nasabah  pada PT. Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang  Madiun. 

4. Koefisien Determinasi (R2) 

  Uji koefisien daterminasi dalam regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Dalam penelitian ini dilakukan uji koefisien determinasi 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  

  Hasil pengujian koefisien determinasi untuk variabel kualitas 

layanan dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah pada Bank PT. Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi X1 dan X2 terhadap Y 
 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,313a ,098 ,079 1,455 ,098 5,275 2 97 ,007 

a. Predictors: (Constant), kepuasan, kualitas_layanan 

b. Dependent Variable: loyalitas_nasabah 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.17 diperoleh nilai R sebesar 0,313. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kualitas layanan dan 
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kepuasan terhadap loyalitas nasabah pada Bank PT. Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun Madiun. 

Berdasarkan Tabel 4.17 diperoleh nilai R square (R2) = 0,098= 9,8%. 

Artinya, kualitas layanan dan kepuasan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun sebesar 9,8% sedangkan sebesar 90,2% dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar penelitian ini. 

Berdasarkan Tabel 4.17 diperoleh nilai Adjusted R Square adalah 0,079. 

Hal ini berarti 7,9% variasi variabel terikat yaitu loyalitas nasabah dapat 

dijelaskan oleh dua variasi bebas yaitu kualitas layanan dan kepuasan. 

Sedangkan sisanya 92,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. 

E. Pembahasan 

 Setelah melakukan beberapa proses pengujian maka diperoleh jawaban 

untuk masing-masing rumusan masalah dan dapat diuji hipotesis penelitian 

yang telah dibuat sebelumnya sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

 Teori Rambat Lupiyoadi dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

Jasa menyatakan bahwa konsepsi kualitas dalam pemasaran tidak lepas 

dari penerapan sistem manajemen kualitas ISO 9001. Unsur konsumen 

tampak dengan jelas dalam interaksi semua aktivitas kualitas jasa, mulai 

dari identifikasi keinginan konsumen sampai pada pemenuhan persyaratan 

konsumen. Tujuan akhirnya adalah memenuhi harapan. Pemberian kualitas 
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yang baik terhadap konsumen diharapkan mampu menjadi umpan balik 

untuk perusahaan. Mendengarkan suara konsumen dan harapan konsumen 

merupakan kesadaran membangun kualitas.  

Pada Jurnal M.Zakiy yang berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan 

Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah dengan Kepuasan Nasabah Sebagai 

Variabel Interveing”, mengatakan bahwa kualitas layanan yang diterima 

atau dirasakan (perceived service) pelanggan sesuai dengan yang 

diharapkan maka kualitas layanan tersebut akan dianggap baik. Kualitas 

layanan telah dihubungkan dengan beberapa variabel output lainnya, salah 

satunya dengan loyalitas pelanggan. 

Dari hasil uji regresi linier sederhana diperoleh variabel kualitas 

layanan berkoefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan 

memberikan kesan positif terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. Hal ini juga menjalaskan bahwa semakin baik 

kualitas layanan yang dirasakan oleh nasabah maka semakin baik pula 

loyalitas nasabah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

 Dan berikut hipotesisnya: 

H0 = Tidak ada pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah pada 

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

H1 = Ada pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah pada PT. 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima dan H1 ditolak. 
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b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai signifikansi variabel kualitas 

layanan sebesar 0,009 < 0,05 dan diperoleh nilai t hitung (2,678) > t tabel 

(1,988)  sehingga, H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikansi kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah 

atau variabel X1 berpengaruh secara parsial terhadap Y. 

2. Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun 

 Teori Philip Kotler dan  Kevin Lane Keller dalam bukunya 

Marketing Management mengatakan perusahaan akan bertindak bijaksana 

dengan mengukur kepuasan pelanggan secara teratur, karena salah satu 

kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. 

Pelanggan yang sangat puas biasanya tetap setia (loyal) untuk waktu yang 

lebih lama, membeli lagi ketika perusahaan memeperkenalkan produk 

baru, membicarakan hal-hal baik perusahaan dan produknya terhadap 

orang lain. 

Dari hasil uji regresi linier sederhana diperoleh variabel kepuasan 

berkoefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan memberikan 

kesan positif terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. Hal ini juga menjalaskan bahwa semakin tinggi kepuasan yang 

dirasakan oleh nasabah maka semakin tinggi pula loyalitas para nasabah  

di  PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Dan berikut hipotesisnya: 



 

89 
 

H0 = Tidak ada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah pada PT. 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

H1 = Ada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak dan H2 diterima. 

  Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai signifikansi variabel 

kepuasan sebesar 0,839 > 0,05 dan diperoleh nilai t hitung (0,203) < t tabel 

(1,988) sehingga, H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel kepuasan tidak berpengaruh signifikansi terhadap loyalitas 

nasabah atau tidak ada pengaruh secara parsial variabel X2 terhadap Y. 

3. Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan terhadap Loyalitas 

Nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Teori Rambat Lupiyoadi dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

Jasa menyatakan Mark R. Colgate dan Peter J. Danaher pernah meneliti 

pengaruh implementasi strategi relasional terhadap kepuasan dan loyalitas 

pelanggan. Riset yang mereka lakukan berhasil memperlihatkan bahwa 

kualitas pelayanan terhadap pelanggan berpengaruh, dimana pelayanan 

yang buruk akan berakibat buruk berakibat lebih besar terhadap kepuasan 

daripada pelayanan yang dikategorikan terbaik. Implementasi strategi 

dengan kategori terbaik akan meningkatkan loyalitas pelanggan. 
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Keterkaitan kedua faktor kualitas layanan dan kepuasan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. Dan berikut hipotesisnya: 

H0 = Tidak ada pengaruh kualitas layanan dan kepuasan terhadap loyalitas 

nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

H1 = Ada pengaruh layanan dan kepuasan  terhadap loyalitas nasabah pada 

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai siginifikansi 0,007 < 0,05 

dan diperoleh nilai F hitung (5,275) > F tabel (3,09). Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, kualitas 

layanan dan kepuasan berpengaruh secara bersama-sama  terhadap 

loyalitas nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data pembahasan mengenai pengaruh kualitas 

layanan dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas layanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap loyalitas 

nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sebesar  

0,150. 

2. Kepuasan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap loyalitas 

nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sebesar 

0,010. 

3. Kualitas layanan dan kepuasan berpengaruh signifikan secara simultan 

(bersama-sama) terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun dengan nilai Fhitung 5,275 > 3,09. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan tersebut, maka saran-

saran yang diberikan sebagai berikut: 

1. Kepada para karyawan diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

layanan dengan meningkatkan standar kualitas pelayanan para nasabah 

demi kemajuan bank, mengingat pengaruh kualitas layanan  cukup 



 

92 
 

tinggi untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Bank juga harus mampu 

memberikan penjelasan yang baik kepada nasabah yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan transaksi, khususnya nasabah yang 

melakukan akad pembiayaan. 

2. Kepada para karyawan juga diharapkan mampu meningkatkan dan 

menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman guna mempertahankan 

kepuasan para nasabah, mengingat pengaruh kepuasan cukup tinggi 

untuk meningkatkan loyalitas nasabah. 

3. Kepada Bank Syariah selaku pemberi layanan dan kepuasan diharapkan 

mampu menciptakan citra baik untuk nasabah dan memberikan 

kemudahan bagi nasabah sehingga nasabah akan selalu loyal kepad 

bank. Bahkan nasaah akan dengan senang hati merekomendasikan 

kebaikan bank kepada orang lain. Mengingat dengan tumbuhnya 

loyalitas nasabah juga menjadikan keuntungan dan kelangsungan hidup 

bagi bank. 
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