
ANALISIS PENGARUH CITRA, PELAYANAN JASA DAN 

KERAGAMAN PRODUK TERHADAP LOYALITAS NASABAH 

MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 

(Studi pada Pegadaian Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mendapatkan 

Sarjana SI Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

Oleh 

Lusi Anggri Eny 

NPM.1551020047 

Program Studi : Perbankan Syariah 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1441 H/2019 M 



i 
 

ANALISIS PENGARUH CITRA, PELAYANAN JASA DAN 

KERAGAMAN PRODUK TERHADAP LOYALITAS NASABAH 

MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 

(Studi pada Pegadaian Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mendapatkan 

Sarjana SI Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

Oleh 

Lusi Anggri Eny 

NPM.1551020047 

Program Studi : Perbankan Syariah 

 

 

 

 

 

Pembimbing I : Prof.Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt.C.A 

Pembimbing II : Is Susanto, M.E.Sy 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1441 H/2019 M 

 

 



ii 
 

ABSTRAK 

 Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank 

yang kegiatan utamanya yaitu gadai.  Salah satu kelebihan yang ada di pegadaian 

syariah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yaitu proses yang 

mudah dan cepat dalam pelayanannya. Sedikit banyaknya jumlah nasabah dapat 

dipengaruhi oleh citra, pelayanan jasa, serta keragaman produk. Dalam hal ini, 

Pegadaian Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung telah melakukan pelayanan 

yang baik, produk yang ditawarkan sudah beragam, serta citra yang dibangunpun 

sudah baik, tetapi mengapa pada tahun 2017 mengalami penurunan pada jumlah 

nasabah dan laba penghasilan tahunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

apakah citra, pelayanan jasa dan keragaman produk berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah di Pegadaian Syariah baik secara parsial maupun simultan dan 

bagaimana pandangan perspektif islam tentang citra, pelayana jasa dan keragaman 

produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh citra, pelayana  

jasa dan keragaman produk terhadap loyalitas nasabah baik secara parsial maupun 

simultan serta melihat bagaimana pandangan islam mengenai citra, pelayanan jasa 

dan keragaman produk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan 

termasuk dalam jenis penelitian lapangan, dengan populasi sebanyak 1.455 

nasabah dan diambil sampel dengan menggunkan rumus Slovin sebanyak 94 

nasabah. Seumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 

hasil penyebaran kuisioner. Teknik pengumpulan data yaitu dengan kuisioner, 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah 

uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji 

T, uji F dam hasil koefisien determinasi (R
2
). Hasil penelitian yang diolah dengan 

menggunakan Software SPSS 16.0 menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

bebas memiliki hasil yang berbeda-beda, dimana variabel bebas citra berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas nasabah Pegadaian Syariah Unit Way Halim 

Bandar Lampung, variabel bebas pelayanan jasa berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah Pegadaian Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung, 

sedangkan variabel bebas keragaman produk tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah Pegadaian Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung. 

Secara simultan, variabel bebas (citra,pelayanan jasa dan keragaman produk) 

berpengaruh secara signifikan dengan 24,1% sehingga memiliki pengaruh 

terhadap loyalitas nasabah Pegadaian Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung. 

Menurut perspektif islam citra dapat dianalogikan sebagaimana citra diri 

seseorang, bagi seorang muslim kepribadian yang ada dalam diri hendaknya kuat 

dan juga tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan, dalam ber-mu’amalah 

Islam mengajarkan umatnya agar memberikan hasil usaha baik berupa barang 

maupun pelayanan atau jasa hendaknya memberikan sesuatu yang berkualitas 

kepada orang lain. Dan Pembahasan mengenai produk, Islam mengajarkan bahwa 

jika barang yang ditawarkan itu rusak, katakanlah rusak, jangan engkau 

sembunyikan. 

 

Kata kunci: citra, pelayanan jasa, keragaman produk, loyalitas nasabah dan 

perspektif Islam 
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MOTTO 

 

 
 “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang)” 

(Q.S. Al-Baqarah : 283) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

dalam memahami dan menghindari kesalah pahaman, ada beberapa hal 

yang perlu dijelaskan dari judul penelitian ini. Penegasan judul ini 

dimaksudkan untuk membatasi persoalan dan menghindari salah 

penafsiran. Artinya, dengan adanya penegasan setiap kata, maka semuanya 

akan menjadi jelas, terarah, dan mudah dipahami. Adapun istilah-istilah 

yang terdapat dalam judul “Analisis Pengaruh Citra, Pelayanan Jasa, 

dan Keragaman Produk Terhadap Loyalitas Nasabah” adalah: 

1. Analisis  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis ialah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya.
1
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

Analisis dalam skripsi ini ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau 

permasalahan melalui beberapa percobaan atau pengujian sehingga dapat 

diketahui kebenaran atas keadaan/peristiwa yang diselidiki. 

 

 

                                                           
1
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 747. 



   2 

2. Pengaruh  

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
2
 Berdasarkan penjelasan di 

atas pengaruh yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu daya atau 

kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta 

sesuatu yang dapat mempengaruhi sesuatu yang ada didalamnya, jika 

dikaitkan dengan judul di atas maka pengaruh merupakan hubungan yang 

terjadi antara dua variabel. Dalam hal ini citra, pelayanan jasa dan 

keragaman produk pada Pegadaian Syariah akan memberikan pengaruh 

terhadap loyalitas nasabah di Pegadaian Syariah Bandar Lampung. 

3. Citra 

Menurut Kotler dan Keller, citra adalah seperangkat keyakinan, ide 

dan kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek.
3
 Sedangkan 

menurut Alma, citra merupakan sebagai kesan yang diperoleh sesuai 

dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang tentang sesuatu.
4
 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan citra adalah 

seperangkat keyakinan yang dimiliki seseorang dengan pengetahuan dan 

pengalaman nyata dengan barang dan jasa dari pihak Pegadaian Syariah 

untuk menarik loyalitas nasabah tersebut. 

 

                                                           
2
 Ibid,  h. 747. 

3
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran, Edisi 14 Jilid 2,  (Jakarta 

PT Indeks, 2006), h. 30. 
4
 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung: Alfabeta,2008), 

h. 19. 



   3 

4. Pelayanan Jasa 

Menurut Kotler pelayanan adalah pemberian jasa kepada pelanggan 

sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan pula bahwa jasa dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh satu 

pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula 

berakibat kepemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat 

dikaitkan dengan suatu produk fisik.
5
 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan jasa adalah pemberian jasa kepada pelanggan sesuai dengan 

kebutuhannya yang pada dasarnya tidak berwujud atau tidak dapat 

dikaitkan dengan suatu produk. 

5. Keragaman Produk 

Menurut Kotler dan Killer, produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 

dalam standar internasional. Keragaman produk adalah kumpulan semua 

produk dan barang yang ditawarkan untuk  penjual oleh penjual tertentu.
6
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keragaman 

produk merupakan penciptaan produk-produk untuk memenuhi keinginan 

konsumen.  

6. Loyalitas Nasabah 

Loyalitas Nasabah merupakan suatu ukuran keterikatan konsumen 

terhadap sebuah merk. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang 

                                                           
5
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Op. Cit, h. 144. 

6
 Plihip Kotler dan Kevin Lane Keller, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 346 
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mungkin tidaknya pelanggan beralih ke merk produk yang lain, apabila 

merk produk tersebut didapati adanya perubahan harga ataupun atribut 

lain.
7
 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan loyalitas 

nasabah adalah suatu ukuran keterikatan konsumen yang mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya pelanggan beralih ke 

merk lain karena adanya perubahan harga. 

7. Pegadaian Syariah  

Pegadaian Syariah merupakan satu-satunya lembaga formal di 

Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan 

dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.
8
 Pegadaian 

Syariah  Unit Way Halim Bandar Lampung berada di Jl. Rajabasa No. 15 

Way Halim Bandar Lampung.
9
 

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud secara keseluruhan dalam 

judul penelitian “Analisis Pengaruh Citra, Pelayanan Jasa, dan 

Keragaman Produk terhadap Loyalitas Nasabah pada Pegadaian 

Syariah Unit Way halim Bandar Lampung” adalah suatu penelitian 

yang berupaya ingin meneliti tentang loyalitas nasabah dalam 

menggunakan produk pegadaian yang berdasarkan citra, pelayanan jasa 

dan keragaman produk pada Pegadaian Syariah Unit way Halim. 

                                                           
7
 Sari Daryanto, Kuliah Manajemen Pemasaran, (Bandung: PT Sarana Tutorial  Nurani 

Sejahera ,2011), h. 126. 
8
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 2 (Jakarta: Kencana 

2009), h. 400.  
9
 Alamat Pegadaian  (Online), tersedia di: http://www.alamatpegadaian .com/Alamat 

Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Way Halim Bandar Lampung/amp 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul “Analisis Pengaruh, Pelayanan Jasa, dan 

Keragaman Produk Terhadap Loyalitas Nasabah” yaitu sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif  

Persaingan antara lembaga keuangan syariah maupun konvensional 

baik produk sejenis ataupun tidak sejenis menjadikan pentingnya 

dalam Pegadaian Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung 

menganalisis mengenai citra, pelayanan jasa dan keragaman produk 

agar dapat mempengaruhi seberapa besar loyalitas nasabah dalam 

melakukan pembiayaan sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah 

dan menarik masyarakat melakukan pembiyaan pada Pegadian 

Syariah. 

2. Alasan Subjektif 

Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena judul tersebut 

sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu Perbankan 

Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adanya referensi 

yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dalam 

penghimpunan dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga 

keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank meliputi Bank Sentral, 

Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Lembaga 

keuangan bukan bank meliputi pegadaian, perusahaan asuransi, koperasi 

dan lain sebagainnya. Lembaga keuangan bukan bank terutama pegadaian 

dalam oprasionalnya hampir sama dengan bank seperti pelayanan jasa, 

investasi berupa kepemilikan kendaraan bermotor dan logam mulia, 

pembiayaan usaha serta kebutuhan akan dana.
10

 

Usaha pegadaian syariah terutama adalah produk gadai pada 

masyarakat dengan proses yang sederhana dan cepat (misal: Rahn, Arrum, 

program Amanah dan program produk Mulia). Pegadaian syariah melayani 

hampir semua jenis kebutuhan dana, baik konsumsi dan terlebih untuk 

tujuan produksi. Oleh karena itu Pegadaian Syariah menjadi alternatif 

peminjam yang semakin banyak yang dipilih masyarakat, tidak hanya dari 

golongan ekonomi rendah, golongan ekonomi menengah atas 

memanfaatkan jasa dari Pegadaian.
11

  

                                                           
10

 Tuti Hastuti, Muhammad Nasri,”Kualitas Pelayanan, Kepuasan, dan Loyalitas 

Nasabah: Aplikasi Servqual Model pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Malang”, Jurnal 

Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 3 (2014), h. 74.  
11

 Wirdayani Wahab,”Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 

Pegadaian Syariah di Kota PekanBaru”, Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 

Vol. 2 No.1 (2017), h. 27. 
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Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, 

yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka 

orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap 

utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang 

yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). 

Peraktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah 

sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat 

tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.
12

 Pada 

dasarnya Pegadaian Syariah dilakukan dengan dua akad transaksi Syariah 

yaitu Akad Rahn dan Akad Ijarah. 
13

 

Citra pegadaian syariah yang baik akan mempengaruhi pikiran 

nasabah untuk memilih jasa pegadaian syariah, menurut Kandapully dan 

Dwi, citra merupakan hal yang mempertimbangkan untuk mempengaruhi 

pikiran pelanggan atau nasabah melalui dampak kombinasi dari iklan, 

public relation, citra fisik, dari mulut ke mulut, dan pengalaman nyata 

dengan barang dan jasa.
14

 Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi citra 

yaitu: sekumpulan kesan (impressions), kepercayaan (beliefs), sikap 

(attitudes).
15

 

                                                           
12

 Nining Catur Prawestriningtyas Dkk,”Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa terhadap 

Kepuasan Nasabah”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 32 No. 2 (2016), h. 40. 
13

 Andri Soemitra, Op. Cit, h. 403 
14

 Prisca Montolalu, Micheal Ch. Raintung,”Analisis Pengaruh Strategi Promosi, Citra 

Merek dan Persepsi terhadap Keputusan Nasabah Pengguna Tabungan Emas pada Pegadaian 

Kanwil V Manado”, Jurnal EMBA Vol. 6 No. 3 (2018), h. 1811. 
15

 Kanaidi, Pengaruh, Customer Value dan Corporate Image Terhadap Loyalitas 

Pengguna Jasa Paket Pos Di Wilayah Pos Bandung Raya. Competitive Majalah Ilmiah, Politeknik 

Pos Indonesia, Vol. 6 No. 2 Desember 2010, ISSN 0216-2539, h. 10. 
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Tjiptono  mengatakan bahwa “Kualitas jasa biasa diwujudkan melalui 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan”. Tjiptono 

menyatakan bahwa “dalam sektor jasa, layanan pelanggan dapat diartikan 

sebagai total jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan”.
16

 Pendapat ini 

diperkuat oleh Kotler bahwa kualitas harus dimulai dari pemenuhan 

kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan dan harus berakhir pada 

pembentukan persepsi pelanggan terkait keutuhan tersebut.
17

 Hal tersebut 

menyiratkan bahwa kualitas bukan merupakan persepsi penyediaan jasa 

melainkan persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan pelayanan, 

sehingga diperlukan upaya-upaya untuk dapat mengetahui persepsi 

pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Pelanggan yang 

puas akan mendorong munculnya loyalitas nasabah. Semakin banyak 

nasabah yang loyal akan berimbas pada peningkatan reputasi perusahaan 

di mata masyarakat.
18

 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, salah 

satunya adalah sikap. Sikap adalah suatu evaluasi kognitif seseorang yang 

berlangsung terus menerus, perasaan emosionalnya, atau 

kecenderungannya bertindak ke arah sasaran atau gagasan tertentu. Sikap 

akan memberikan warna atau corak perilaku seseorang. Sikap komsumen 

                                                           
16

 Tjiptono, Total Quality Service, (Jakarta: Andi Publisher, 2005), h. 260. 
17

 Philip Kotler dan  Kevin Lane Keller, Op. Cit, h. 173 
18

 Nining Catur Prawestriningtyas Dkk, Op. Cit h. 40. 
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bisa positif atau negatif, tergantung bagaimana kesan mereka pada 

pelayanan perusahaan. Dengan alternatif fenomena yang ada, sudah 

seharusnya pegadaian syariah selalu berusaha memberikan pelayanan yang 

baik kepada nasabahnya. Untuk mengetahui apakah pelayanan pegadaian 

syariah sudah baik atau belum, maka perlu diadakan penelitian mengenai 

bagaimana tingkat loyalitas nasabah terhadap pelayanan yang diberikan 

sudah memenuhi harapan nasabah atau belum. Loyalitas nasabah menjadi 

konsep utama dalam kajian bisnis dan manajemen. Pada dasarnya nasabah 

mengharapkan produk dalam bentuk jasa yang dapat diterima dan 

diberikan oleh pihak manajemen melalui pelayanan yang baik dan 

memuaskan. Kepuasan dapat membentuk persepsi bagi nasabah dan 

selanjutnya dapat memposisikan produk tersebut dibenaknya.
19

 Terdapat 5 

indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa: bukti fisik 

(Tangibles), kehandalan  (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), 

jaminan (Assurance), empati (Empathy).
 20

 

Menurut Adi Krismanto, dalam penelitiannya tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi loyalitas nasabah pada PT. Bank BRI cabang 

Semarang Patimura, diperoleh hasil bahwa kepuasan nasabah dan citra 

berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah.
21

 Menurut Th Susetyarsi, 

dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh citra koprasi terhadap 

                                                           
19

 Wirdayani Wahab,Op. Cit,  h. 28. 
20

 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Op. Cit, h. 284. 
21

 Adi Krismanto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah (Studi 

Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Pattimura), Tesis Magister Manajemen 

Universitas Diponegoro, h. 70 
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loyalitas Anggota koprasi pada koprasi simpan pinjam jasa di Kabupaten 

Kendal, diperoleh hasil bahwa variabel citra berpengaruh terhadap 

loyalitas anggota koprasi pada KSP Jasa di Kabupaten Kendal. Sedangkan 

menurut Yunita Miftahul, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara produk, harga, kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas nasabah di Bank BNI Syariah kantor cabang 

Yogyakarta.
22

 

Keragaman produk adalah kumpulan semua produk dan barang 

yang ditawarkan untuk  penjual oleh penjual tertentu.
23

 Keragaman produk 

yang terdapat pada Pegadaian Syariah Unit Way Halim diantaranya Rahn 

(Gadai), Rahn Hasan, Mulia Syariah, Emasku, Arrum Emas, Amanah, 

Tabungan Emas. Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi keragaman 

produk: persepsi keragaman produk, keragaman kualitas produk, 

keragaman jenis produk, keragaman tampilan produk.
 24

 

Dengan adanya berbagai macam produk yang disediakan oleh 

Pegadaian Syariah Unit Way Halim diharapkan dapat meningkatkan 

jumlah nasabah tiap tahunnya.
25

 

  

 

                                                           
22

 Alifah Nuraini, Pengaruh Citra, Pelayanan, Aksesoris Jasa, Keragaman Produk Dan 

Nilai Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Nasabah BPD DIY Syariah Yogyakarta), 

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 9 No. 1 2014, h. 74. 
23

 Plihip Kotler dan Kevin Lane Keller, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 346. 
24

 Ibid, h. 97. 
25

 Yudi Daniel, Interview, Pegadaian Syariah Unit Way halim, Bandar Lampung, 10 April 

2019. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Nasabah Pada Tahun 2016-2018 

Tahun Jumlah Nasabah Aktif 

2016 486 Nasabah 

2017 422 Nasabah 

2018 547 Nasabah  

Sumber : Data diperoleh dari hasil Dokumentasi Bapak Yudi Daniel 

2019.
26

 

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah nasabah pada 

Pegadaian Syariah Unit Way Halim dari tahun ketahun mengalami 

peningkatan dan penurunan. Jika dilihat dari keragaman produk yang 

disediakan oleh Pegadaian Syariah Unit Way Halim yaitu Rahn (Gadai), 

Rahn Hasan, Mulia Syariah, Emasku, Arrum Emas, Amanah, Tabungan 

Emas, dengan adanya fasilitas tabungan yang menarik dan pelayanan yang 

baik kepada nasabah tetapi mengapa setiap tahunnya masih mengalami 

peningkatan dan penurunan artinya masih ada kekurangan yang harus 

diperbaiki oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Way Halim, maka perlu 

adanya Analisis Pengaruh Citra, Pelayanan Jasa, dan Keragaman Produk 

Terhadap Loyalitas Nasabah untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya 

Citra, Pelayanan Jasa, dan Keragaman Produk bila diterapkan dengan baik 

dan benar.  

Hal ini juga didukung dengan laba penghasilan pada Pegadaian 

Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung dari tahun 2016-2018 pada 

tabel di bawah ini: 

                                                           
26

 Ibid 
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Tabel 1.2 

Laba Penghasilan Tahunan 

 

No Tahun Laba Penghasilan 

1. 2016 Rp 56.886.053.194 

2. 2017 Rp 53.241.707.285 

3. 2018 Rp 60.305.553.426 

 Sumber : Data diperoleh dari hasil Dokumentasi Bapak Yudi Daniel 

2019.
27

 

   Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa laba 

penghasilan yang diterima oleh Pegadaian Syariah Unit Way Halim 

Bandar Lampung  pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. Jika dilihat dari tabel 1.1 pada jumlah nasabah tahun 2017 

mengalami penurunan. Dengan demikian jumlah nasabah mempengaruhi 

terhadap laba penghasilan suatu perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu nasabah yang 

bernama Selvi Herdiana mengenai citra Pegadaian Syariah Unit Way 

Halim sudah baik, sehingga nasabah tidak akan ragu untuk melakukan 

pembiayaan di Pegadaian Syariah. Kemudian untuk pelayanan jasa pada 

Pegadaian Syariah  Unit Way Halim sudah cukup baik. Namun, perlu 

adanya peningkatan dalam segi pelayanan terhadap nasabah agar lebih 

baik lagi dan dalam segi keragaman produk yang ada pada Pegadaian 

Syariah Unit way Halim sudah baik dengan adanya berbagai macam 

produk yang disediakan. Sehingga nasabah dapat memilih produk yang 

sesuai dengan nasabah butuhkan.
28

 

                                                           
27

 Ibid 
28

 Selvi Herdiana, Wawancara Nasabah, Pegadaian Syariah Unit Way Halim, Bandar 

Lampung, 6 Mei 2019. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, alasan mengapa dilakukan 

penelitian tentang jumlah nasabah pada Pegadaian Syariah ini ditunjukkan 

untuk mengetahui pengaruh citra, pelayanan jasa, dan keragaman produk 

terhadap loyalitas nasabah maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah 

tersebut dengan judul “Analisi Pengaruh Citra, Pelayanan Jasa, dan 

Keragaman Produk Terhadap Loyalitas Nasabah (Study Kasus pada 

Pegadaian Syariah)”. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah Citra, Pelayanan Jasa dan Keragaman Produk berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap Loyalitas Nasabah di Pegadaian 

Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung? 

2. Apakah Citra, Pelayanan Jasa dan Keragaman Produk berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap Loyalitas Nasabah di Pegadaian 

Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung? 

3. Bagaimana pengaruh Citra, Pelayanan Jasa dan Keragaman Produk 

terhadap Loyalitaas Nasabah di Pegadaian Syariah Unit Way Halim 

Bandar Lampung menurut perspektif Islam? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang ada maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Utuk mengetahui pengaruh Citra, Pelayanan Jasa, dan Keragaman 

Produk secara parsial terhadap Loyalitas Nasabah di Pegadaian 

Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung. 

2. Utuk mengetahui pengaruh Citra, Pelayanan Jasa, dan Keragaman 

Produk secara simultan terhadap Loyalitas Nasabah di Pegadaian 

Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan perspektif Islam tentang 

Citra, Pelayanan Jasa dan Keragaman Produk pada Pegadaian Syariah 

Unit Way Halim Bandar Lampung.  

F. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari suatu penelitian ialah kemanfaatan yang dapat dirasakan 

atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat 

dari penelitian ini ialah:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai pengembangan terhadap teori kepuasan nasabah dalam 

pembelian konsumen. 

b. Sebagai bahan perbandingan antara teori dan fatwa atau kenyataan 

yang terjadi di lapangan. 

c. Sebagai salah satu bahan acuan dibidang penelitian yang sejenis 

dan mengembangkan penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan sebagai sumber 

sumbangan yang cukup penting terhadap aplikasi langsung 

dimasyarakat atas pengetahuan secara teori yang didapat di bangku 

kuliah. 

b. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan bahan acuan 

tentang bagaimana faktor-faktor tertentu untuk mendapatkan 

loyalitas nasabah. 

c. Bagi Pegawai 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

yang lebih banyak kepada pegawai dalam bekerja diperusahaan 

pegadaian agar dapat meningkatkan loyalitas nasabah. 

d. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pegadaian syariah 

atau manajemen lembaga keuangan Islam.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Citra  

1. Pengertian Citra 

Menurut Biel, citra merupakan kesan psikologis dan gambaran dari 

berbagai kegiatan suatu perusahan dimata khalayak publiknya yang 

berdasarkan pengetahuan, tanggapan serata pengalaman-pengalaman 

yang telah diterimanya.
29

 Menurut Kotler dan Keller, citra adalah 

seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki seseorang 

terhadap suatu objek.
30

 . Sedangkan menurut Sutisna terbentuknya 

citra pada benak konsumen ketika seseorang konsumen 

memperhatikan informasi mengenai perusahaan dan bagaimana 

pengalamannya atas penggunaan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas 

penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah 

perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra positif atas 

perusahaan tersebut dan pada saat itulah terbentuk apa yang disebut 

sebagai citra.
31

 

Citra secara umum dapat diartikan sebagai kesan seseorang 

individu suatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan 

                                                           
29

 Made suci Pratiwi, “Pengaruh Citra Perusahaan, Citra Produk dan Citra Pemakai 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Foremost Pada Distro Ruby Soho di Singaraja”. E-jurnal 

Blsma Universitas Pendidikan Genesha, Vol. 2 2014, h. 4 
30

 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran, Edisi 14 Jilid 2,  (Jakarta 

PT Indeks, 2006), h. 30. 
31

 Ibid, h. 32. 
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pengalaman. Citra merupakan gambaran yang ada dalam bentuk 

publik tentang  perusahaan yang menyangkut pelayanan, kualitas 

produk, budaya perusahaan, atau perilaku individu-individu dalam 

perusahaan dan lainnya. Pada dasarnya persepsi akan mempengaruhi 

sikap publik apakah mendukung, netral atau memusuhi.
32

  

Sebelum terjadinya penggunaan terhadap sebuah jasa, sering kali 

seorang nasabah menerima informasi yang berkaitan dengan jasa dan 

lembaga yang menyediakan jasa tersebut. Informasi tersebut dapat 

berupa kesan nasabah yang telah melakukan penggunaan jasa sama 

terhadap citranya, atau berita yang disampaikan oleh pihak yang 

menyampaikan jasa tersebut.
33

 

Citra adalah pemikiran nasabah tentang citra atau gambaran 

menyeluruh dari perusahaan penyediaan jasa berdasarkan pengalaman 

dan pemahaman nasabah masing-masing, baik menyangkut jasanya 

ataupun tingkat reputasi dan kredibilitas yang dicapai perusahaan 

menurut persepsi nasabah.
34

 Citra ditancapkan dalam pemikiran 

nasabah melalui komunikasi pemasaran. Jika nasabah puas dengan 

produk atau jasa yang diberikan, sikapnya terhadap perusahaan 

                                                           
32

 Soleh Soemirat, Dasar-Dasar Publik Relation, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), h. 114.  
33

 Patrik Forsyth, Marketing Service Pemasaran Jasa Profesional, (Jakarta: Gramedia, 

1997), h. 93. 
34

 Frank Jefkins, Publik Relations, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 22. 
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membaik, oleh karena itu citra dipercaya memiliki pengaruh positif 

terhadap persepsi kualitas, value, kepuasam dan kesetiaan.
35

 

Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa ahli tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa citra adalah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsi konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu 

produk atau jasa.  

2. Indikator pada Citra 

Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi citra yaitu:
36

 

a. Sekumpulan kesan (impressions) 

Merupakan interprestasi atas stimulus yang diterima oleh 

konsumen didasarkan atas pengalaman masa lalu konsumen 

dalam pengalaman itu akan menimbulakn kesan jangka panjang 

dalam benak konsumen. 

b. Kepercayaan (beliefs) 

Kepercayaan adalah pemikiran deskriptif yang dianut seseorang 

tentang suatu hal. Kepercayaan timbul karena adanya rasa 

percaya kepada pihak lain yang memang meiliki kualitas yang 

dapat mengikat dirinya, seperti tindakan yang konsisten, jujur 

dengan janji-janji, adil, bertanggung jawab, suka membantu dan 

rendah diri. 
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c. Sikap (attitudes) 

Sikap ialah sebagai suatu konsep yang cukup sederhana yaitu 

kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir dan merasa 

dalam menghadapi ide, objek, situasi dan nilai. Sikap bukan 

perilaku tetapi kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-

cara tertentu. 

 

3. Citra Menurut Perspektif Islam 

Membangun citra yang kuat adalah penting tetapi dengan jalan 

yang tidakbertentanan dengan ketentuan prinsip-prinsip pemasaran 

syariah. Di dalam ajaran islam, kita diperintah agar selalu berperilaku 

jujur, menepati janji, sebab janji tersebut akan dimintai pertanggung 

jawaban oleh Allah SWT. Citra yang baik adalah citra yang 

mempunyai karakter yang kuat dan bagi perusahaan atau produk yang 

menerapkan pemasaran syariah, citra juga harus mencerminkan 

karakter yang tidak bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. 

Pada jaman Rasullullah SAW telah diterapkan pada saat beliau 

sedang berdagang, beliau selalu memperhatikan penampilan, dengan 

cara tidak membohongi pelanggan baik yang menyangkut kualitas 

maupun kuantitas. Salam Qs. Asy-Syu’araa’ : 181-183  

                           

                        

 

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk 
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orang- orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan”.
37

 
  

Kesimpulan dari ayat di atas adalah pemasaran tidak saja dari 

kesesuaian harga (pengorbanan biaya yang dikeluarkaan oleh 

konsumen) dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah 

kualitas produk sebagai bahan bagi konsumen dalam 

memperbandingkan nilai produk dan harganya, sekiranya konsumen 

merasakan nilai produk lebih tinggi dibandigkan dengan harganya 

mereka akan puas, sebaliknya jika produk yang mereka rasakan lebih 

rendah, mereka akan kecewa. Jadi, dalam membangun citra, pemasar 

harus memberikan yang terbaik untuk konsumen baik mengenai 

produk maupun pelayanan.  

Menurut M. Idris dalam pandangan Islam, citra adalah nama baik 

yang menjadi identitas seseorang atau perusahaan. Misalnya salah satu 

keberhasilan Rasulullah SAW sebagai seorang pedagang adalah 

karena sifat jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang 

dengan para pelanggannya.
38

 Didin Hafidudin dan Hermawan 

Kartajaya menyatakan terdapat nilai Islami yang harus diterapkan 

dalam memberikan pelayanan yang maksimal yaitu Shiddiq 
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(benar/jujur), Amanah (dapat dipercaya), Fathanah (cerdas), Tabligh 

(komunikatif).
39

 

 

B. Teori Pelayanan Jasa 

1. Pengertian Pelayanan Jasa 

Menurut Hasibuan pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari 

satu pihak kepihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan 

yang dilakukan secara ramah tamah, adil, cepat, tepat dan dengan 

etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi 

yang menerimanya.
40

 Menurut Kotler pelayanan adalah pemberian 

jasa kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan pula 

bahwa jasa dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau manfaat yang 

dapat diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak pula berakibat kepemilikan sesuatu dan 

produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk 

fisik.
41

 

 Sedangkan menurut Umar pelayanan adalah rasa menyenangkan 

yang diberikan kepada orang lain yang disertai kemudahan-

kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka.
42

 

                                                           
39
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Menurut Lopiyoadi jasa pada dasarnya merupakan semua aktivitas 

ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik 

atau kontruksi, yang umumnya dikonsumsi pada saat yang sama 

dengan waktu dihasilkan dan memberikan nilai tambah atau 

pemecahan atas masalah yang dihadapi oleh konsumen.
43

 Sedangkan 

menurut Zeithaml jasa merupakan suatu kegiatan ekonomi yang 

outputnya bukan produk yang dikonsumsi yang penggunaanya 

bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah 

kepada konsumen serta biasanya bersifat tidak berwujud.
44

  

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 

orang lain secara langsung atau setiap tindakan dan perbuatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya bersifat intangibel (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan.
45

  

Jasa dapat diartikan sebagai barang yang tidak tampak (intangibel 

product) yang telah dibeli maupun dijual di pasar melalui transaksi 

pertukaran yang saling memuaskan, dan setiap tindakan atau kegiatan 

yang ditawarkan oleh setiap pihak lain yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
46

 

Berdasarkan pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengaan pelayanan jasa adalah pemberian jasa 
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kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya yang pada dasarnya 

tidak berwujud atau tidak dapat dikaitan dengan suatu produk. 

Adapun prinsip-prinsip dalam pelayanan jasa antara lain:
47

 

a. Melayani itu adalah ibadah dan karenanya harus ada rasa cinta 

dan semangat yang membara di dalam hati pada setiap 

tindakan pelayanan. 

b. Memberi dahulu dan anda akan menerima ROSE (Return On 

Service Exellent). 

c. Mengerti orang lain terlebih dahulu sebelum ingin dimengerti. 

d. Membahagiakan orang lain terlebih dahulu kelak anda akan 

menerima kebahagian melebihi dari apa yang anda harapkan. 

e. Menghargai orang lain sebagaimana diri anda ingin dihargai. 

2. Indikator Pelayanan Jasa 

Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa:
48

 

a. Bukti Fisik (Tangibles) 

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan  

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan, kemampuan  

sarana dan prasarana fisik perusahaan dan lingkungan sekitar 

adalah bukti fasilitas fisik/gedung dan lain sebagainya. 

b. Keandalan (Reliability) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan  pelayanan 

sesuai yang dijanjikan dengan cepat, tepat, akurat, dan  

                                                           
47
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terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang 

berarti ketepapatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

c. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Yaitu daya tanggap perusahaan dalam memberi layanan bagi 

pelanggan dan memberikan jasa dengan sigap dan cepat dalam 

melayani menangani transaksi dan penanganan keluhan 

pelanggan. 

d. Jaminan (Assurance) 

Yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan  para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya  

pelanggan kepada perusahaan. Variabel ini terdiri dari beberapa 

komponen antara lain komunikasi (communication), kredibilitas 

(credibility), keamanan, kompetensi (competence), dan sopan  

santun (cortecy). 

e. Empathy (Empati) 

Yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin relasi,  komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi dan pemahaman atas  kebutuhan 

individu oleh para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan 

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang  pelanggan, 

memenuhi kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta  memiliki 

waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 
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3. Pelayanan Jasa dalam Perspektif Islam 

Dalam hal berbisnis dan ber-mu’amalah Islam mengajarkan 

umatnya agar memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun 

pelayanan atau jasa hendaknya memberikan sesuatu yang berkualitas 

kepada orang lain. Umat Islam dilarang memberikan sesuatu yang 

buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Mengenai layanan 

dalam hubungannya dengan aktivitas lembaga perbankan, Islam telah 

mengetahui bahwa setiap manusian maupun organisasi memberikan 

layanan dengan kualitas terbaik. Layanan yang berkualitas adalah 

apabila yang dikerjakan seseorang untuk orang lain menimbulakan 

rasa tentram dan bahagia yang memberikan implikasi baik 

terbentuknya hubungan dalam rangka mempererat tali silaturahmi 

diantara kedua belah pihak.
49

 Sebagaimana Allah SWT berfirman 

dalam QS Ali-Imran (3) 159 yang berbunyi:
50

 

                            

                                    

            

 

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

                                                           
49

 Alifah Nuraini, Op. Cit, h. 71. 
50

 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 192.  



   26 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya”. 

Maksud dari ayat di atas adalah pembicaraan ini bertuju kepada 

Rasulullah SAW, yang pada waktu itu terjadi persoalan antara diri 

beliau dan kaum itu. Semangat mereka berkobar untuk pergi 

berperang. Kemudian barisan mereka mengalami kegoncangan, lalu 

sepertiga jumlah pasukan kembali pulang sebelum berperang. Sesudah 

itu, mereka mendurhakai perintah Rasul utusan Tuhan, jiwa mereka 

lemah karena menginginkan harta rampasan, dan mereka menjadi lesu 

menghadapi kobaran perang. Sehingga, mereka berbalik ke belakang 

dengan membawa kekalahan, dan mereka meninggalkan Rasul 

sendirian bersama sejumlah kecil kaum muslimin. Mereka 

meninggalkan beliau menanggung luka. Namun, beliau tetap tegar dan 

memanggil-manggil mereka dari belakang, tetapi mereka tidak 

menoleh kepada seorang pun.
51

 

Ayat tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa kita harus 

berperilaku lemah lembut kepada nasabah maupun calon nasabah. 

Karena dengan kita memberikan rasa nyaman dan tentram akan  

terjadinya relasi yang baik dengan nasabah. Oleh karenanya kita harus 

bermusyawarah kepada nasabah jika terdapat masalah dalam suatu 

urusan. 

Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia dan 

menganggap amal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Islam 
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tidak mengakui dan mengingkari sebuah keimanan yang tidak 

membuahkan perilaku yang baik.
52

 Didalam Islam tidak mengenal 

kebebasan beraqidah maupun kebebasan beribadah, apabila seseorang 

telah memeluk Islam sebagai keyakinan aqidahnya, maka baginya 

wajib terikat dengan seluruh syariah islam dan diwajibkan untuk 

menyembah Allah SWT sesuai dengan cara yang sudah ditetapkan.
53

 

Menurut Mustaq Ahmad, Islam menganjurkan kepada umat 

manusia agar dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan 

prindip-prinsip Islam yakni bersifat professional, amanah, memelihara 

etos kerja.
54

 Professional adalah bagi seseorang yang memiliki 

tanggung jawab dalam hidupnya, bekerja merupakan kebutuhan hidup 

yang hukumnya wajib. Amanah adalah seseorang muslim yang telah 

memiliki sifat professional haruslah memiliki sifat amanah , yakti 

terpercaya dan bertanggung jawab. Memelihara etos kerja merupakan 

selain memiliki kecakapan (kafa’ah) dan sifat amanah, seseorang 

bekerja secara semangat dan bersungguh-sungguh, dia juga harus 

memiliki etos kerja yang tinggi. 

 

C. Teori Keragaman Produk 

1. Pengertian Keragaman Produk 

Menurut Sudarsono, produk merupakan suatu usaha 

penganekaragaman sifat dan fisik, barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan untuk digunakan konsumen di dalam memuaskan 
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kebutuhannya.
55

 Menurut Kotler dan Killer, produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan dalam standar internasional. Keragaman 

produk adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan 

untuk  penjual oleh penjual tertentu.
56

 Sedangkan menurut Keegan, 

produk merupakan kumpulan berbagai atribut fisik, psikologis, 

jasa/layanan, dan simbolik yang secara kolektif berbentuk kepuasan 

atau manfaat bagi para pembeli.
57

 

Keragaman produk merupakan kelengkapan produk yang 

menyangkut kedalaman, luas dan kualitas produk yang ditawarkan 

juga ketersediaan produk .
58

 Menurut Kotler, produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi 

keinginan atau kebutuhan dalam standar internasional.
59

 

Keragaman produk menciptakan ketersediaan barang dalam jumlah 

dan jenis yang sangat variatif sehingga menimbulkan banyaknya 

pilihan dalam proses belanja nasabah. Sering kali nasabah dalam 

proses belanjanya, keputusan yang diambil untuk membeli suatu 

barang adalah yang sebelumnya tidak tercantum dalam belanja barang. 

Keragaman produk merupakan daya tarik bagi nasabah terutama dapat 
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memberikan alternatif pilihan yang lebih bervariasi. Alternatif pilihan 

yang lebih bervariasi bagi nasabah dapat mendorong kepuasan 

nasabah.
60

 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa 

keragaman produk adalah sekumpulan dari keseluruhan lini produk 

dan jenis produk yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, 

termasuk didalamnya jumlah lini produk serta unsur yang terkait 

didalamnya. Keragaman produk dapat berbentuk tambahan dari suatu 

produk inti yang menambah nilai suatu produk, keragaman produk 

biasanya diukur secara subyektif oleh masing-masing individu yang 

menunjukkan adanya perbedaan kualitas suatu produk menuntut 

karakter fleksibelitas.
61

 

Keragaman produk dapat berbentuk tambahan dari suatu produk 

inti yang menambah nilai suatu produk. Keragaman produk biasanya 

diukur secara subyektif oleh masing-masing individu (dalam hal ini 

nasabah) yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas suatu produk 

(jasa). Dengan demikian, perkembangan kualitas suatu produk 

menurut karakter fleksibilitas agar dapat menyesuaikan diri dengan 

pasar.
62

 

Produk yang mempunyai banyak fungsi dapat dikenakan harga 

yang tinggi daripada satu fungsi. Sebagai besar produk dapat 
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ditawarkan dengan feature yang berbeda-beda yang melengkapi 

fungsi dasar produk. Upaya untuk menjadi yang pertama dalam 

memperkenalkan fitur baru yang dianggap berharga merupakan salah 

satu cara yang paling efektif untuk bersaing.
63

 

Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat. 

Tingkat paling dasar adalah produk inti. Produk inti terdiri dari jasa 

untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari nasabah 

mereka membeli suatu produk. Jadi, ketika merancang produk, 

terlebih dahulu pemasar harus menetapkan manfaat yang diberikan 

produk bagi nasabah. Kemudian perencanaan produk harus menyusun 

produk actual selain produk inti. Produk actual mungkin memiliki 

lima macam karakteristik, yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama 

merek dan kemasan. Akhirnya, perencanaan produk harus menyusun 

produk tambahan selain produk inti dan produk actual dengan 

menawarkan tambahan service dan manfaat bagi nasabah.
64

 

2. Indikator Keragaman Produk 

Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi keragaman produk:
65

 

a. Persepsi keragaman harga produk 

Merupakan penilaian konsumen terhadap berbagai harga 

produk yang ditawarkan pada berbagai tingkat kategori. 

b. Keragaman kualitas produk 
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Merupakan penilaian konsumen terhadap berbagai kualitas 

produk yang ditawarkan pada berbagai kategori. 

c. Keragaman jenis produk 

 Merupakan penilaian konsumen terhadap berbagai jenis 

produk yang ditawarkan pada berbagai kategori 

d. Keragaman tampilan produk 

Merupakan pembelian konsumen terhadap berbagai keragaman 

tampilan produk yang ditawarkan pada berbagai kategori. 

3. Keragaman Produk dalam Perspektif Islam 

Berdasarkan sudut pandang Islam, nabi Muhammad SAW 

mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang, 

pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan 

memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain.
66

 

Pembahasan mengenai produk, Islam mengajarkan bahwa jika 

barang yang ditawarkan itu rusak, katakanlah rusak, jangan engkau 

sembunyikan. Jika barang itu murah, jangan engkau katakan mahal. 

Jika barang itu jelek, katakanlah jelek, jangan engkau katakana bagus. 

Pernyataan ini dengan tegas disebutkan dalam QS. Al-Muthaffifin 1-3. 

Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:
67
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Artinya: “(1). kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 

(2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 

lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. 

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT dalam surat ini 

mengemukakan satu macam dari berbagai-bagai macam pelanggaran 

dan kedurhakaan yaitu mengadakan pemalsuan pada timbangan dan 

takaran dan kemudian menyebar pula suatu macam yang lain dari 

kedurhakaan itu yaitu mendustakan hari pembalasan.
68

  

Ayat tersebut sudah cukup jelas menjelaskan bahwa pegawai suatu 

perusahaan harus memberikan penjelasan sebenar-benarnya mengenai 

produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun calon nasabah, agar 

nasabah memiliki rasa percaya dalam memilih produk tersebut. 

Produk dalam Al-Qur’an dinyatakan dalam dua istilah, yaitu al-

tayyibat dan al-rizq. Al-tayyibat merujut pada suatu yang baik, suatu 

yang murni dan baik, sesuatu yang bersih dan murni, sesuatu yang 

baik dan menyeluruh. Menurut Veithzal Rivai produk adalah berdaya 

guna, materi yang dapat dikonsumsi bagi konsumen. Sesuatu yang 

tidak berdaya guna dan dilarang dalam Islam bukan merupakan 

produk dalam pengertian Islam. Barang dalam ekonomi konvensional 
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adalah barang yang dapat dipertukarkan dan berdaya guna secara 

moral.
69

 

Keragaman produk mendapat perhatian para konsumen dalam 

ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Akan tetapi dapat 

perbedaan signifikan diantara pandangan ekonomi ini dalam penyebab 

adanya perhatian masing-masing terhadap suatu kualitas produk. 

Sebab dalam ekonomi konvensional, produsen berupaya menekankan 

kualitas produknya hanya semata-mata untuk merealisasikan produk 

yang bisa dicapai dengan biaya serendah mungkin, mampu bersaing 

dan bertahan dengan produk serupa yang diproduksi oleh 

perusahaan.
70

  

 

D. Teori Loyalitas Nasabah 

1. Pengertian Loyalitas Nasabah 

Menurut Ali Hasan loyalitas nasabah didefinisikan sebagai orang 

yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-

ulang. Sedangkan menurut Griffin loyalitas nasabah lebih mengacu 

pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk 

melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang atau jasa 

dari suatu perusahaan yang dipilih.
71

 Olson berpendapat bahwa 

loyalitas nasabah adalah dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian secara teratur dan berulang-ulang dan untuk membangun 
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kesetiaan nasabahterhadap suatu produk maupun jasa yang dihasilkan 

oleh badan usaha tersebut yang membutuhkan waktu yang lama 

melalui suatu proses pembelian yang terjadi secara berulang-ulang. 

Nasabah merupakan pembeli atau konsumen yang melakukan 

pembelian atau mengkonsumsi kembali produk tertentu. Istilah 

loyalitas sering diperdengarkan oleh pakar pemasaran maupun praktisi 

bisnis, loyalitas merupakan konsep yang tampak mudah dibicarakan 

dalam konteks sehari-hari, namun akan sangat sulit jika dianalisis 

maknanya, loyalitas nasabah merupakan tujuan inti yang diupayakan 

dalam pemasaran yang modern. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas 

diharapkan perusahaan akan mendapatkan keuntungan jangka panjnag 

atas hubungan mutualisme yang terjalin dalam kurun waktu tertentu.
72

 

Customer Loyalty merupakan suatu ukuran keterikatan konsumen 

terhadap sebuah merk. Ukuran ini mampu memberikan gambaran 

tentang mungkin tidaknya pelanggan beralih ke merk produk yang 

lain, apabila merk produk tersebut didapati adanya perubahan harga 

maupun atribut lain.
73

  

Loyalitas nasabah adalah nasabah yang sangat puas atas produk 

atau jasa tertentu sehingga mempunyai antusiasme untuk 

memperkenalkan kepada siapa saja yang dikenali.
74
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Seorang nasabah yang loyal memiliki persangka sepesifik 

mengenai apa yang akan dibeli dan dari siapa. Pembeliannya bukan 

merupakan pristiwa acak. Selain itu, loyalitas menunjukkan kondisi 

dari durasi waktu dan mensyaratkan bahwa tindakan kurang dari dua 

kali.
75

 

Menciptakan hubungan kuat dan erat adalah hal yang menjaadi 

kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang. Perusahaan yang ingin 

membentuk ikatan nasabah yang kuat harus memperhatikan sejumlah 

pertimbangan yang beragam. Bertintraksi dengan nasabah merupakan 

hal penting dalam manajemen hubungan nasabah. Beberapa perushaan 

menciptakan mekanisme berkelanjutan yang membuat manajer senior 

dapat terus terhubung umpan balik nasabah dari lini depan.
76

 

Loyalitas nasabah menjadi salah satu hal penting dari semua 

aktivitas pemasaran pada sebuah perusahaan. Kepuasan nasabah 

adalah untuk memperluas bisnis, memperoleh bagian pasar yang lebih 

besar dan untuk mendapatkan pengulangan serta penyerahan bisnis, 

yang semuanya sebagai penggerak dalam meningkatkan keuntungan. 

Kepuasan atau ketidakpuasan nasabah akan mempengaruhi perilaku 

berikutnya, jika nasabah merasa puas, untuk selanjutnya dia akan 

memperlihatkan peluang membeli yang lebih tinggi. Nasabah yang 

puas juga akan cenderung mengatakan sesuatu serba baik tentang 
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produk yang bersangkutan kepada orang lain. Inilah yang diharapkan 

oleh pihak perusahaan.
77

 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa loyalitas 

nasabah adalah kesediaan nasabah agar senantiasa menggunaan 

produk perusahaan dalam jangka panjang, menggunakan produk-

produk secara ekslusif, dan merekomondasikan perusahaan kepada 

teman dan rekannya. Ketika kinerja yang diberikan melebiji harapan 

nasabah, maka akan menimbulkan persepso konsumsi yang positif. 

Sebaliknya jika harapan jauh dari yang sesungguhnya nasabah 

rasakan, maka nasabah tidak akan puas terhadap layanan dan kinerja 

perusahaan. 

2. Indikator Loyalitas Nasabah 

Terdapat 4 indikator Loyalitas Nasabah Menurut Griffin:
78

 

a. Melakukan pembelian secara teratur 

Pelanggan yang telah melakukan hubungan transaksi dengan 

perusahaan dan merasa puas dengan apa yang diperoleh akan 

membentuk hubungan yang erat antara pelanggan dengan apa 

yang ia inginkan, sehingga pelanggan tersebut akan melakukan 

pembelian secara teratur. 

b. Membeli antarlini produk dan jasa 

Pelanggan bukan hanya membeli produk satu jenis sesudah 

yang lainnya, tetapi mereka membeli aksesoris untuk produk 
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mereka, yang dimana mungkin pelanggan menambah item-item 

dari produk yang dibelinya. 

c. Mereferensikan kepada orang lain  

Pelanggan yang selalu merekomendasikan produk kepada orang 

lain adalah asset terbesar bagi perusahaan, dimana pelanggan 

ini selain merekomendasikan akan selalu membeli produk dan 

merek perusahaan, pelanggan akan menjadi juru bicara yang 

baik kepada pelanggan lain dan pelanggan akan marah apabila 

ada orang lain menjelek-jelekkan merek perusahaan. 

d. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan 

Para pelanggan menolak untuk mengakui ada jenis-jenis produk 

lain, mereka yakin dengan produk yang mereka gunakan saat 

ini, dan sulit untuk beralih keproduk yang lain, mereka 

menganggap produk yang digunakan saat ini adalah sudah 

benar-benar sesuai dan indah, dan banyak mereka sudah 

percaya dengan produk yang saat ini digunakan.  

3. Loyalitas Nasabah dalam Perspektif Islam 

Bagi seorang muslim menjalankan usaha (bisnis) merupakan 

ibadah, sehingga usaha itu harus dimulai dengan niat yang suci, 

kemudian diikuti dengan cara yang benar, serta pemanfaatan hasil 

usaha secra benar pula. Oleh sebab itu dalam memasarkan sebuah 

produk, seorang muslim wajib memiliki sikap jujur karena sikap jujur 

akan melahirkan kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah akan 
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melahirkan kesetiaan nasabah.
79

 Sebagaimana disebutkan dalam QS 

Al-Hujurat : 15 yang berbunyi:
80

 

                             

                      

 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah 

orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, 

kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) 

dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-

orang yang benar”. 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menerangkan 

hakikat iman yang sebenarnya yaitu bahwa orang-orang yang diakui 

mempunyai iman yang sungguh-sungguh hanyalah mereka yang 

beriman kepada Allah dan Rasul Nya, tanpa keraguan sedikit pun dan 

tidak goyah pendiriannya apapun yang dihadapi. Mereka 

menyerahkan harta dan jiwa dalam berjihad di jalan Allah semata-

mata untuk mencapai keindahan Nya.  

Ayat tersebut sudah cukup jelas menjelaskan bahwa jika pelanggan 

sudah setia dan percaya pada suatu perusahaan maka ia akan menjadi 

loyal dan tak peduli dengan harga produk tersebut.  

Loyalitas nasabah adalah komitmen untuk bertahan secara 

mendalam dengan melakukan pembelian ulang atau berlangganan 

kembali dengan produk atau jasa terpilih secara konsisten dimasa 
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yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha 

pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan 

perilaku. Dalam Islam ada Nabi Muhammad SAW yang pada saat 

berdagang tidak hanya sekedar melakukan transaksi, tetapi juga telah 

melakukan berbagai aktivitas untuk merebut mind share, market share 

dan heart share. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan Nabi 

Muhammad SAW dalam mem-positioning-kan dirinya pada semua 

target market yang telah di segmentasi sebelumnya. segmentasi yang 

dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum melakukan perdagangan 

pun bukan hanya sebatas faktor geografis dan demografis tetapi juga 

menyentuh faktor psikologis dan individu sebagai segmen pasar 

terkecuali. Kehebatan Nabi Muhammad SAW dalam membentuk serta 

konsistensinya untuk menjaga diferensiasi dengan yang lain, strategi 

bernegosiasi hingga keterbukaan dalam transaksi menunjukkan 

kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam merebut market share dari 

konsumen. Heart share yang selalu menjadi perhatian para marketer 

pada saat itu juga telah menjadi perhatian Nabi Muhammad SAW. 

Berhasilnya Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan loyalitas 

pelanggannya saat melakukan perdagangan, hal inilah yang dapat 

dijadikan contoh setiap usaha pada masa sekarang.
81
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E. Tinjauan Pustaka 

Pada pembahasan citra, pelayanan jasa dan keragaman produk 

terhadap loyalitas nasabah memang cukup banyak. Namun, dalam 

pembahasannya terdapat perbedaan antara penelitian satu dengan 

penelitian lainnya. Berikut ialah penelitian yang membahas mengenai 

citra, pelayanan jasa dan keragaman produk terhadap loyalitas 

nasabah. 

1. Penelitian jurnal oleh Alifah Nuraini yang berjudul Pengaruh Citra, 

Pelayanan, Aksesoris Jasa, Keragaman Produk dan Nilai Nasabah 

Terhadap Loyalitas Nasabah. Jurnal Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 

Vol 9:1, (2014) Pada penelitian ini ditunjukkan bahwa variabel 

aksesoris jasa dan keragaman produk berpengaruh positif 

signifikan terhadap loyalitas nasabah PBD DIY Syariah. 

Sedangkan variable citra, pelayanan dan nilai nasabah tidak 

berpengaruh signifikan. Atas dasar hasil penelitian tersebut, maka 

pihak manajemen bank harus mempertahankan aksesoris jasanya 

dan keragaman produk serta berusaha meningkatkannya.
82

 

2. Penelitian jurnal oleh Th Susetyarsi, yang berjudul Pengaruh Citra 

Koprasi Terhadap Loyalitas Anggota Koprasi Pada Koprasi 

Simpan Pinjam Jasa di Kabupaten Kendal, Jurnal STIE Semarang, 

Vol 10 : 2, (2018) pada penelitian ditunjukkan bahwa variabel citra 
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berpengaruh terhadap loyalitas anggota koprasi pada KSP Jasa di 

Kabupaten Kendal. 

3. Penelitian jurnal oleh Syahrial Hasanuddin Pohan, yang berjudul 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap tingkat Loyalitas Nasabah 

dalam Menjaga Kelangsungan Usaha Pegadaian Syariah di Kota 

Pekan Baru, Jurnal Manajemen Tools, Vol. 11 : 1, (2019) pada 

penelitian ditunjukkan secara parsial variabel Kualitas Pelayanan 

memperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya 

berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat loyalitas nasabah 

PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas.  

4. Penelitian skripsi dari Tri Suryaningsih yang berjudul Analisis 

Pengaruh Kualitas Jasa, Kepercayaan dan Risiko Terhadap 

Keputusan Nasabah di Pegadaian Syariah Solo. Pada hasil 

penelitian ini kualitas jasa secara parsial tidak berpengaruh dan 

tidak signifikah terhadap keputusan nasabah di Pegadaian Syariah 

Solo Baru. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas jasa yang 

dilakukan maka semakin besar keputusan nasabah di Pegadaian 

Syariah Solo Baru. Variable kepercayaan secara parsial tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan 

nasabah di Pegadaian Syariah Solo Baru. Variable risiko secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

nasabah di Pegadaian Syariah Solo Baru. Hal ini berarti semakin 
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tinggi risiko yang dilakukan maka semakin besar keputusan 

nasabah di Pegadaian Syariah Solo Baru.
83

 

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan 

meneliti mengenai Analisis Pengaruh Citra, Pelayanan Jasa, dan 

Keragaman Produk Terhadap Loyalitas Nasabah Pegadaian Syariah. 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah:  

a. Variabel penelitian yang digunakan adalah citra, pelayanan jasa, 

keragaman produk dan loyalitas nasabah.  

b. Tempat penelitian ini yaitu Pegadaian Syariah unit Way Halim Bandar 

Lampung. 

Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Citra, 

Pelayanan Jasa, dan Keragaman Produk Terhadap Loyalitas Nasabah”, 

merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 

F. Hipotesis 

1. Pengaruh citra terhadap loyalitas nasabah 

 Kotler dan Kevin Lanne Keller yang menyebutkan bahwa 

citra merupakan seperangkat keyakinan, ide dan kesan dimiliki 

seseorang terhadap suatu objek. Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Th Susestyarsi menyimpulkan berdasarkan hasil 

penelitiannya bahwa citra berpengaruh terhadap loyalitas anggota 

Koperasi KSP di Kabupaten Kendal.  
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 Berdasarkan teori di atas dan didukung oleh hasil penelitian 

Th Susestyarsi, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H1 : Citra berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah di  

Pegadaian Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung. 

2. Pengaruh pelayanan jasa terhadap loyalitas nasabah 

 Hasibuan yang menyebutkan bahwa pelayanan yang baik 

adalah pelayanan yang dilakukan secara rama, tamah, adil, cepat 

dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan yang dapat 

menarik loyalitas nasabah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Syahrial Hasanuddin Kohan menyimpulkan bahwa 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. 

 Berdasarkan teori diatas dan didukung oleh hasil penelitian 

Syahrial Hasanuddin Kohan, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H2 : Pelayanan Jasa berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah di Pegadaian Syariah Unit Way Halim Bandar 

Lampung. 

3. Pengaruh keragaman produk terhadap loyalitas nasabah 

 Kotler yangbmenyebutkan bahwa keragaman produk yang 

ditawarkan oleh penjual kepada pembeli yang dapat menciptakan 

ketersediaan barang dan jumlah yang sangat variatif sehingga dapat 

menimbulkan loyalitas nasabah. Berdasarkan penelitian terdahulu 
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menurut Alifah Nuraini menyimpulkan bahwa keragaman produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

 Berdasarkan teori di atas dan hasil penelitian Alifah Nuraini 

maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H3 : Keragaman produk berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah di Pegadaian Syariah Unit Way Halim 

Bandar Lampung. 

G. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu analisis citra, pelayanan jasa, dan 

keragaman produk terhadap loyalitas nasabah pada Pegadaian Syariah. 

Dalam penelitian ini model hubungan antar variabel bebas yaitu variabel 

citra, pelayanan jasa dan keragaman produk yang terdapat di Pegadaian 

Syariah kemudian sebagai variabel terikat yaitu loyalitas nasabah. 
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Gambar 2.1 
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