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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.” 

(QS.Al.Nahl:90)
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari salah penafsiran mengenai judul skripsi dan 

memudahkan pembaca dalam mengkaji isinya, serta membatasi ruang 

lingkup penelitian, maka perlu kiranya judul skripsi ini dijelaskan dengan 

lugas. 

  Adapun istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan 

seseorang.
2
 

2. Kualitas pelayanan adalah modal yang dapat menggambarkan kondisi 

pelanggan dengan membandingkan pelayanan yang mereka harapkan 

dengan apa yang mereka terima dalam mengevaluasi kualitas.
3
 

3. Customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau 

ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah atau 

pelanggan melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan nasabah.
4
 

                                                             
2
Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya:Kartika 1997), hlm. 418  

3
Suharto Abdul Majid, Customer Service Dalam Bisnis Jasa Transpostasi (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2015), hlm. 100   
4
Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015) hlm. 249  



 

4. Loyalitas nasabah adalah suatu komitmen yang mendalam untuk 

membeli kembali atau berlangganan atas suatu produk atau jasa secara 

konsisten dimasa yang akan datang, kecenderungan pelanggan untuk 

memilih nilai organisasi yang ditawarkan diatas alternatif yang 

ditawarkan perusahaan pesaing.
5
  

5. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara 

berproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam rangka 

dalam mencari ma’isyah (penghidupan individu maupun klompok/ 

negara) sesuai dengan ajaran islam (Al-Qur’an dan Al-Hadist).
6
 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat di simpulkan penulis akan 

meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan customer service terhadap 

loyalitas nasabah  dalam perspektif ekonomi Islam yang ada pada  PT 

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Juduh 

1. Alasan Objektif 

a. Secara Objektif penulis ingin melakukan penelitian tersebut karena 

ingin mengetahui tentang pengaruh kualitas pelayanan customer 

service terhadap loyalitas nasabah pada BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung. 

b. Judul skripsi ini dipilih karena keingin tahuan penulis untuk 

mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang kualitas pelayanan 

                                                             
5
Sofjan Assauri, Strategic Marketing, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.14 

6
Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan  Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 

hlm.3 



 

customer service terhadap loyalitas nasabah pada PT BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung.  

2. Alasan Subjektif 

Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis , dimana penulis 

ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sebagai 

pembelajaran mengenai pengaruh kualitas pelayanan customer service 

terhadap loyalitas nasabah dalam persfektif ekonomi Islam pada PT 

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Kajian ini sesuai dengan 

disiplin ilmu penulis, yaitu perbankan Syariah serta didukung oleh 

ketersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penelitian 

sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan 

perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu 

sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang 

memenuhi prinsip syariah. Pembentukan perbankan syariah dimulai 

adanya ketentuan hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang 

diharamkan, sehinggan dilarang oleh agama. Selain itu, pembentukan 

perbankan syariah dalam mengamalkan prinsip-prinsip syariah ialah 

untuk mengharapkan ridha Allah, juga dalam rangka mencapai 

kemaslahatan di bidang ekonomi. 



 

Hukum perbankan syariah mempunyai hukum yang kuat di 

dalam Al-Quran, seperti di jelaskan dalam firman allah SWT QS An-

Nisa’ (04): 29:
7
 

                         

                                

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. 

  Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa, Larangan 

membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, 

sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena 

umat merupakan suatu kesatuan. Dari ayat tersebut terkandung jelas 

bahwa kita tidak di perbolehkan mengambil harta sesamamu dengan 

jalan yang batil. Disini dengan jalan yang batil dimaksud yaitu seperti 

sistem bunga dalam perbankan konvensional yang mengandung riba. 

   Menurut Undang-Undang perbankan syariah No. 21 tahun 

2008 salah satu jenis perbakan syariah yang ada di Indonesia adalah 

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). BPRS merupakan lembaga 

keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi 

                                                             
7
Depertemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya,(Semarang:CV.Toba Putra,2011) 

hlm. 13  



 

berdasarkan prisip syariah. Salah satu cabang BPRS yang ada di 

Indonesia yaitu BPRS Mitra Agro Usaha yang berada di Tanjung 

Karang Timur Bandar Lampung. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung  awal berdirinya adalah sebagai Bank konvensional dengan 

nama BPR (Bank Perkereditan Rakyat). 

   Setelah keluar keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 

15/81/KEP.GBI/DPG/2013 pada tanggal 23 Juli  2013 yaitu tentang 

pemberian izin perubahan kegiatan Usaha Bank Perkereditan Rakyat 

(BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) PT BPRS 

Mitra Agro Usaha. BPRS MAU adalah Bank satu-satunya Bank 

“Mualaf “ dari bank BPR sebagai bank konvensional menjadi bank 

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. BPRS Mitra Agro Usaha 

merupakan  salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang 

menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah dan memberikan 

pelayanan juga sesuai dengan syariah Islam. 

   BPRS MAU merupakan salah satu lembaga industri 

keuangan yang bergerak dibidang pelayanan jasa yang harus 

memberikan pelayanan yang terbaik. untuk menarik minat nasabah 

BPRS MAU harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh 

nasabahnya, untuk membangun kepercayaan nasabahnya BPRS MAU 

harus membangun citra yang positif dari BPRS MAU itu sendiri. Citra 

ini bisa dibangun dengan melalui kualitas produk, kualitas pelayanan, 



 

dan kualitas keamanan. Tanpa citra yang positif, maka kepercayaan 

yang sedang dan yang akan dibangun tidak akan efektif.
8
 

   Kualitas pelayanan yang terbaik adalah kualitas pelayanan 

yang dapat memenuhi kebutuhan para nasabahnya, memberi informasi 

yang cepat dan akurat serta memberikan keramahan saat melakukan 

pelayanan, hal ini akan menjadi tolak ukur dari kesetian  nasabahnya. 

pelayanan dapat dikatakan baik dan berkualitas apabila layanan yang 

diberikan suatu perusahaan dapat memuaskan nasabah atau 

pelanggan.
9
 

   Citra positif perusahaan bisa dibangun dengan cara 

memberikan  kualitas pelayanan yang terbaik dari karyawannya yang 

berhubungan langsung dengan para nasabah atau pelanggannya, 

karyawan yang diharapkan mampu menangani keinginan dan 

kebutuhan nasabah ini yang disebut customer service. Istilah customer 

service memiliki peranan yang husus didalam dunia perbankan untuk 

melayani nasabah dengan nama customer service.
10

 Customer service 

memiliki peranan yang sangat penting diberbagai perusahaan, dalam 

dunia perbankan tugas utama customer service  yaitu, memberi 

pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat. Customer 

service bank dalam melayani para nasabah berusaha menarik dengan 

                                                             
8
Kasmir, Manjaemen Perbankan  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 249 

9
Nova Rina Nurlatifah, “Pengaruh  Kualitas Pelayanan Customer Service Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Pada Plaza Telkom Kandatel yogyakarta”. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial 

Dan  Humaniora, Yogyakarta,2010), hlm.3 
10

Kasmir, Etika Customer Service  (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm.179   



 

cara meyakinkan para calon nasabah agar menjadi nasabah yang 

bersangkutan dengan berbagai cara, selain itu customer service harus 

menjaga nasabah lama dan nasabah baru agar tetap menjadi nasabah 

bank.
11

 Seorang customer service harus mampu mengenali karakter 

semua nasabah yang datang keperusahan. Seorang customer service 

harus berusaha sebaik mungkin untuk melayani setiap nasabah yang 

berbeda.
12

 

   Seorang customer service harus mampu bersikap  akrab, 

ramah, sopan, dan harus berbahasa yang baik.
13

 Sehingga nasabah 

akan merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan customer 

service tersebut, sifat yang harus dimiliki oleh customer service ini 

sama halnya dengan firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa Ayat 36 

yang berbunyi:
14

  

                                

                             

                         

Artinya:  

Dan sembahlah allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat 

baikalah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak 

                                                             
11

Ibid, hlm, 181  
12

Tatay Sutari, Service is Nothing it’s  About friendship, (Jakarta: Gramedia Pustakan 

Utama,2016), hlm.1 
13

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

Pustakan Utama, 2016) hlm.70 
14

 Depertemen Agama RI, Op Cit, hlm.84 



 

yatim, orang-orang miskin, tetangga dekattetangga jauh, 

teman sejawat,  ibnu sabil dan hamba sahaya yang 

kamumiliki. Sungguh alloh tidak menyukai orang yang 

sombong dan membanggakan diri. 

 Surat An-Nisa ayat 36 ini menjelaskan mengenai hubungan 

antar manusia, dimana kita harus selalu berbuat baik terhadap sesama 

manusia, karena sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang 

yang sombong. Kaitan dengan kualitas pelayanan ini adalah sikap 

maupun prilaku customer service harus baik dan sopan terhadap 

pelanggannya, sehingga pelanggan akan merasa puas, serta menarik 

perhatian untuk tetap setia (loyal) menggunakan jasa pelayanan yang 

perusahaan berikan, dengan demikian akan menguntungkan bagi 

kedua belah pihak (manusia saling membutuhkan satu sama lainnya 

untuk mencapai suatu tujuan), karena perusahaan tidak akan 

berkembang tanpa adanya pelanggan yang selalu setia (loyal) terhadap 

produk-produk yang diberikan perusahaan. 

 Loyalitas nasabah merupakan kecenderungan nasabah untuk 

memilih nilai perusahaan yang ditawarkan diatas alternatif tawaran 

perusahaan pesaing. Dengan loyalitas yang diperkuat oleh komitmen 

diantara perusahaan dan pelanggan akan meningkatkan hubungan 

yang lebih dekat dalam penjaminan dan pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan dari pelanggan. 

 Dukungan dari masyarakat dengan cara tetap mempercayai 

setiap produk jasa yang ditawarkan oleh BPRS MAU Bandar Lampung 



 

ini adalah aset utama bagi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh 

karena sangat pentingnya dukungan dari masyarakat tersebut maka 

perusahaan sangat memerlukan suatu manajemen yang khusus 

menangani sesuatu yang berkaitan dengan publik tersebut, maka 

disinilah fungsi serta peran customer service akan sangat penting 

dalam melakasanakan setiap kegiatan tersebut. Melihat sangat penting 

suatu pelayanan tersebut maka BPRS MAU harus tetap mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh manajemen 

customer service baik dalam keramahan, kesopanan, informasi yang 

mudah dipahami dan kesiapan dalam mengatasi keluhan para 

nasabahnya semua itu adalah kunci dalam membuat pelanggan merasa 

puas dan tetap loyal terhadap perusahan. 

 Berdasarkan asumsi diatas penelitian ingin melakukan 

penelitian tentang seberapa berpengaruhkah kualitas pelayanan 

customer service terhadap loyalitas nasabah dalam perspektif ekonomi 

islam. Untuk itu peneliti memberi judul penelitiannya dengan judul 

sebagai berikut “Pengaruh Kualitas Pelayanan Customer Service 

Terhadap Loyalitas Nasabah Dalam Persfektif Ekonomi Islam 

Pada BPRS MAU Bandar Lampung”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas kiranya peneliti 

akan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 



 

1. Seberapa berpengaruhkah kualitas pelayanan Customer Service 

terhadap loyalitas nasabah pada PT BPRS  Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah pandangan ekonomi Islam terhadap pelayanan 

Customer Service pada PT BPRS  Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penilitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh kulitas pelayanan Customer 

Service terhadap loyalitas nasabah pada PT BPRS  Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap kualitas 

pelayanan Customer Service pada PT BPRS  Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat akademis, yaitu sebagai salah satu sumbangan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan 

khususnya pada pengaruh kualitas pelayanan customer service  

terhadap loyalitas nasabah. 



 

2. Manfaat praktis yaitu sebagai tolak ukur BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan 

customer service kedepannya. 

3. Sebagai tambahan informasi dan bahan kajian tentang pengaruh 

kualitas pelayanan customer service terhadapa loyalitas dalam 

perspektif ekonomi Islam khususnya di BPRS Mitra Agro Usaha 

tanjung karang Bandar Lampung. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kualitas Pelayanan 

1. Pengertian Kualitas  

   Kualitas merupakan suatu kondisi yang dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan, sehingga pada prinsipnya 

kualitas pelayanan dibangun atas adanya faktor utama persepsi 

masyarakat dengan layanan yang mereka terima dengan layanan yang 

sesungguhnya yang di inginkan dan yang diharapkan, maka layanan 

dapat bermutu. Sedangkan layanan tidak seperti yang di harapka 

adalah layanan yang kurang bermutu. Kualitas pelayanan yang di 

berikan perusahaan tentulah tidak hanya bertujuan untuk memberikan 

kepuasan semata. Sebagai seorang muslim dalam memberikan 

pelayanan haruslah mendasar pada nilai-nilai syariah guna 

mewujudkan nilai ketakwaan sekaligus membuktikan nilai konsisten 

keimanan dalam rangka menjalankan  misi syariat Islam. Hal tersebut 

dilakukan tidak hanya berorentasi pada komitmen pada materi semata, 

namun sebagaian dari nilai ibadah kepada Allah SWT. 

   Kualitas produk jasa adalah sejauh mana produk (jasa) 

memenuhi sepesifikasi-spesifikasinya. Kualitas adalah derajat yang 

dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. 



 

Persyaratan dalam hal ini adalah kebutuhan dan harapan yang 

dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib. Jadi kualitas merupakan 

antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauhmana keluaran 

dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang 

menentukan dan menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik 

tersebut memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelannggan yang menilai 

dan karakteristik tersebut memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya 

terdapat orientasi kualitas yang seharusnya konsisten atau sama lain 

yaitu, (1) persepsi konsumen, (2) produk atau jasa, (3) proses. Untuk 

produk berwujud, yaitu barang, ketiga orientasi ini hampir selalu dapat 

dibedakan dengan jelas, tapi tidak untuk produk jasa. Untuk jasa, 

produk dan proses mungkin tidak dapat dibedakan dengan jelas, 

bahkan produknya proses itu sendiri. 

   Konsistensi kualitas suatu jasa untuk ketiga orientasi tersebut 

dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan 

ditinjau dari kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan 

profitabilats organisasi.
15

 

   Kualitas jasa perusahaan di uji dalam setiap pelaksanaan jasa, 

jika personal jasa membosankan untuk menjawab pertanyaan 

sederhana, atau saling berkunjung ke personel lain sementara 

pelanggan menunggu, pelanggan akan berfikir dua kali untuk 

melakukan bisnis lagi dalam penjualan itu. Pelanggan membentuk 
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ekspektasi jasa dari banyak sumber, seperti pengalaman dari masa lalu, 

berita dari mulut ke mulut dan iklan. Secara umum membandingkan 

jasa anggapan dengan jasa harapan, jika jasa anggapan dibawah jasa 

harapan sehingga pelangan tidak hanya puas tetapi juga sangat puas 

dan akan loyal terhadap perusahaan karena pelanggan sangat puas bila 

mendapatkan pengalaman melebihi harapan.
16

 

   Kesadaran akan kualitas dimulai dari di identifikasinya 

persyaratan-persyatan konsumen sampai dimulainya gagasan konsep 

produk jasa, bahkan setelah pengiriman produk kepada konsumen. Hal 

ini dilakukan untuk memperoleh umpan balik dan mendengar suara 

konsumen. Dengan demikian, kesadaran membangun kualitas tidak 

saja terkait melalui tahap pengembangan dan proses produksi, 

melainkan termasuk mendengar suara pelanggan dan harapan 

konsumen jasa. interaksi ini akan mencerminkan sistem kualitas 

perusahaan, sekaligus mencerminkan kualitas jasa yang diberikan. 

   Dalam hal ini, kualitas jasa akan sangat tergantung pada 

pendekatan sistem manajemen kualitas yang mampu menjamin bahwa 

kebutuhan konsumen jasa dapat dipenuhi. Suara pelanggan, dan umpan 

balik dari pelanggan akan menjadi dasar dalam mengembangkan 

sistem manajemen kualitas jasa. perusahaan jasa harus mampu 

mengembangkan sitem evaluasi dari pelanggan yang menggunakan 
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jasanya, serta pelaksanan sistem manajemen di dokumentasikan dalam 

panduan kualitas, prosedur, instruksi kerja, dan formulir rekaman. 

Pelaksanaan dokumentasi ini menunjukan penerapan sistem kualitas 

perusahaan telah terstruktur secara efektif.
17

 

2. Pengertian Pelayanan 

 Kata pelayanan secara etimologi dalam kamus besar bahasa 

indonesia mengandung arti “usaha untuk melayani kebutuhan orang 

lain” pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan 

kepada konsumen atau nasabah yang dilayani. Pelayanan pada 

dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok 

atau organisasi baik langsung ataupun tidak langsung untuk memenuhi 

kebutuhan. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran 

yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. 

Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. 

Adapun mutu adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

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

pihak yang menginginkan.
18
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 Sejalan dengan pengertian tersebut, dapat di jabarkan 

karakteristik dari suatu pelayanan sebagai berikut:
19

 

a. Pelayanan bersifat tidak diraba, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi. 

b. Pelayanan pada kenyataanya terdiri dari tindakan nyata dan 

merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial. 

c. Kegiatan produksi dan konsumsi pelayanan tidak dapat dipisahkan 

secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan tempat 

bersamaan. 

 Karakteristik tersebut dapat diwujudkan sebagai dasar 

pemberian pelayanan terbaik bagi nasabah. Pengertian lebih luas 

disampaikan Daviddow dan Uttal bahwa pelayanan merupakan usaha 

apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Sedangkan 

pengertian pelayanan prima merupakan terjemahaan dari istilah 

(service Excellent) yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau 

sangat baik atau terbaik karena sesui standar pelayanan yang berlaku 

atau dimiliki instansi pemberi pelayanan, dalam konteks ini adalah 

bank. 

  Pengertian pelayanan prima atau layanan unggulan pada 

nasabah itu sendiri dapat diperluas menjadi bagaimana pihak pemberi 

layanan, dalam hal ini pihak bank memberi layanan yang secara 

maksimal kepada nasabah, dan kesiapan dalam menghadapi 
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permasalahan yang muncul secara profesional. Pelayanan ini akan 

menimbulkan kesan yang baik bagi nasabah sehingga mereka akan 

seterusnya datang kembali untuk menjadi rekan bisni bank dengan 

baik. Pelayanan prima mencerminkan pendekatan seluruhnya dari 

seorang karyawan bank kepada nasabahnya. Bentuk pelayanan prima 

yang baik adalah pelayanan yang dilakukan dengan ramah, cepat, 

tepat, nyaman sehinggan memenuhi kepuasan atau harapan nasabah. 

Pelayanan prima sebagaimana tuntunan pelayanan sebagaimana 

memuaskan pelanggannya maka memerlukan persyaratan agar dapat 

dirasakan oleh setiap pelayanan untuk memiliki kualitas konpentensi 

profesionalisme menjadi sesuatu asfek penting dan wajar dalam setiap 

transaksi. Pelayanan prima adalah segala upaya terbaik dan sempurna 

dari seseorang yang diwujudkan dalam bentuk memenuhi kebutuhan 

orang lain, sehingga orang tersebut merasa puas. 

Karakteristik pelayanan dalam pandangan islam yang dapat 

digunakan sebagai panduan, antara lain :
20

 

1) Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu, tidak 

mengada adakan fakta, tidak berhianat serta tidak pernah ingkar 

janji hal ini sesuai dengan al-qur’an surat Asy-syu’ara(26):181-183. 

21
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Artinya:  

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk 

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. 

 

2) Bertanggung jawab dan terpercaya (al-amanah) yaitu suatu 

sikap dalam menjalankan bisnisnya selalu bertanggung 

jawab dan dapat dipercaya. 

3) Tidak menipu (al-kazib) yaitu suatu sikap yang sangat 

mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah 

menipu. Seperti praktek bisnis dan dagang yang di terapkan 

oleh Rosullah SAW yaitu adalah tidak pernah menipu. 

4) Menepati janji dan tidak pernah curang yaitu suatu sikap 

pembisnis yang selalu menepati janji baik kepada para 

pembeli maupun diantara sesama pembisnis. 

5) Melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap ramah 

tamah, sopan, santun, murah senyum, suka mengalah, 

namun tetap dengan penuh tanggung jawab. 

6) Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang menjalankan 

bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukan dirinya semata-

mata untuk mencari keuntungan materi sedangkan akhirat 

dilupakan. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib 

melaksanakan sebelum habis waktunya. 



 

 Pada ahirnya, dari seluruh tingkat pelayanan yang diberikan 

kepada konsumen adalah tuntutan yang profesionalisme dari staf 

pelayanan konsumen. Tuntutan profesionalisme tenaga kerja 

perusahaan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan 

kepada staf yang bergerak dibidang pelayanan konsumen dengan 

sebaik-baiknya. Memberikan pelayanan dengan baik tuntutan 

perusahaan dalam mempersiapakan tenaga kerja agar mampu bekerja 

secara profesional. Masalahnya tentu tidak sederhana itu bekerja secara 

profesional perlu perangkat yang mendukung kearah suasana kerja 

yang kondusif. Bagi pelayanan perusahaan publik seperti badan 

perusahaan jasa milik negara, bekerja secara profesional dibidang 

pelanyanan yang bergerak dibidang pelayanan menjadi harapan 

sebagian besar masyarakat konsumennya. Karena pada kenyataanya, 

perusahaan pelayanan publik ini masih didera dengan berbagai 

komplain dan keluhan yang berkepanjangan dari para konsumennya.
22

 

Adapun faktor-faktor pelayanan sebagai berkut : 

a. Nilai kerja (work values) nilai kerja yang dimaksud adalah nilai 

kejujuran, nilai tanggung jawab, didikasi dan komitmen, dianggap 

sebagai modal dasar yang harus terpenuhi dalam upaya memiliki 

tenaga kerja yang kompeten. Nilai-nilai dasar yang melekat pada 

diri seseorang ini akan memudahkan perusahaan dalam 

membentuk tenaga kerjanya menjadi sesuia dengan ekpektasi.  
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nilai-nilai luhur dalam bekerja, merupakan modal dasar untuk 

mengembangkan karir nya jauh lebih baik dikemudian hari.  

b. Semangat kerja  (work spirit ) faktor ini juga sangat berpengaruh 

untuk seseorang melakukan pekerjaan dengan baik adalah 

semangat kerja, seseorang dengan semangat kerja yang rendah 

akan menghasilkan kinerja yang juga rendah , sebaliknya seseorng 

dengan semangat kerja yang tinggi akan menghasilkan kinerja 

yang tinnggi pula bagi perusahaan. Semangat kerja inilah yang 

dibutuhkan oleh suatu perusahaan dari para tenaga kerjanya. Sebab 

dengan modal tenaga kerja yang tinggi pula akan membentuk 

performa perusahaan dimasa yang akan datang. Faktor semangat 

kerja yang positif menjadi hal yang mutlak bagi kelanjutan suatu 

usaha perusahaan. 

c. Keterampilan berkomunikasi dengan konsumen (communication 

skills) keterampilan komunikasi dengan konsumen bukan 

merupakan sesuatu yang instan, sesuatu yang sendirinya mucul 

ketika seseorang dengan menghadapi konsumen, akan tetapi 

keterampilan komunikasi dengan konsumen harus terus dipelihara 

dan senantiasa ditingkatkan dalam memelihara dan menjaga 

hubungan baik dengan pelanggan. Terkadang mungkin saja 

pelayanan yang diberikan seorang staf pelayanan mungkin tidak 

selalu baik atau tidak memenuhi harapan para pelanggan, akan 

tetapi karena komunikasi selalu dipelihara dengan baik, staf 



 

pelayanan sangat mengenal konsumennya bahkan lebih dari 

sekedar melayani tetapi juga menjalin silaturahmi yang cukup baik 

dengan konsumennya ditempat belia bertugas, bukan tidak 

mungkin pelayanan yang diberikan kurang memenuhi harapan 

konsumennya itu akan tertutupi dengang hubungan silaturahmi 

yang cukup baik diantara mereka, dan inilah arti penting 

komunikasi yang baik dengan pelanggan atau konsumen. 

d. Pengusaan teknologi informasi(technological skills), dalam 

pengusaan kemampuan berkomunikasi, para staf pelayanan juga 

harus mampu tekhnologi praktis, dalam pemberian pelayanan 

penguasaan tekhnologi informasi (customer information system) 

merupakan bagian yang tidak terpisahakan dengan kemampuan 

staf pelayanan dilingkungan perusahaan jasa. Dengan demikian, 

maka tekhnologi harus mampu menciptakan kemudahan dalam 

pelaksanaan pekerjaan, dan bukan sebaliknya. Dengan kata lain 

penguasaan tekhnologi dalam pelayanan harus mempermudah 

bentuk pelayanan menjadi lebih baik.
23

 

   Pelayanan yang baik memungkinkan sebuah perusahaan untuk 

memperkuat loyalitas pelanggan dengan meningkatkan pangsa pasar. 

Oleh karena itu pelayanan yang baik menjadi sangat penting dalam 

oprasi sebuah perusahaan. Perusahaan juga bisa secara langsung untuk 

memperkirakan pengaruh perbaikan pelayanan secara efektif dengan 
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mengukur kualitas pelayanan dalam mengatasi keluhan bagi nasabah 

dan keinginan membeli ulang dan loyal terhadap perusahaan. 

Perusahaan dapat memonitor hubungan antara perbaikan pelayanan 

dan hasil bisnis dengan mengukur keinginanan pelanggan yang tidak 

puas dan pelanggan yang puasa atas pelayanan yang diberikan 

perusahaan tersebut.
24

 

    Kemampuan memberikan pelayanan yang profesional 

merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi mengingat konsumen 

dalam posisi yang dirugikan, hal tersebut ditambah dengan 

diberlakukanya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen yang pada dasarnya mengatur hak-hak 

konsumen dimana konsumen harus diberlakukan secara jujur, tidak 

diskrimatif, serta untuk didengarkan pendapatnya dan keluhan atas 

barang dan jasa yang di tawarkan perusahaan. 

    Keharusan memberikan pelayanan secara profesional 

kenyataan juga menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

penyedia jasa pelayanan. Kewajiban menjadi staf pelayanan harus 

mampu memberikan jasa pelayanan secara profesional kepada para 

konsumen juga merupakan tuntutan yang tidak mudah di penuhi. Apa 

bila perusahaan tidak segera merintisnya. Terutama perusahaan-

perusahaan negara pada umumnya.  
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    Dalam rangka menghasilkan suatu pelayanan yang berkualitas 

perusahaan diharapkan dapat mengukur pelayanan yang telah 

diberikan kepada pelanggannya melalui sekala melalui pengukuran 

berdasarkan hasil penelitian beberapa pakar sebelumnya. Dalam hal 

ini model SERQUAL memiliki aplikasi skala pengukuran yang 

disebutkan mulipl-item scale yang merupakan hasil penelitian 

Parasuraman Dkk. Skala pengukuran yang baik dan tersebut 

digunakan perusahaan-perusahaan untuk mengerti lebih baik harapan 

dan persefsi pelanggan akan pelayanan yang diharapkan. Yang dapat 

menghasilakan peningkatan pelayanan.  Yaitu: tangible (berwujud), 

kemampuan perusahaan dalam menunjukan eksitensi perusahaannya, 

realiabilitas (kehandalan) kemampuan perusahan memberikan 

pelayanan sesuia yang dijanjikan, responsiveness(ketanggapan), yaitu 

suatu kebijakan untuk membantu dan meberi pelayanan yang cepat 

dan tepat waktu, assurance, jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan 

kesopansantunan dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan 

rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan, empathy (empati), 

yaitu memberikan perhatian yang tulus bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan para pelanggan.  

3. Kualitas Pelayanan Dalam Perspektif Islam 

   Prinsip-prinsip bisnis yang ideal pernah dilakukan Nabi dan 

para sahabatnya. Realitas ini menjadi bukti bagi banyak orang , bahwa 

tata bisnis yang berkeadilan sebenarnya pernah terjadi dimadinah. 



 

Nilai sprit dan ajaran yang dibawa nabi berguna untu membangun tata 

bisnis yang baru, yang ahirnya terwujud tata bisnis dunia yang 

berkeadilan terdapat empat aksioma etika bisnis yaitu: 

a. Prinsip kesatuan/ tauhid/ keesaan ini merupakan wacana teologis 

yang mendasari aktifitas manusia, termasuk aktifitas bisnis. Tauhid 

menyadarkan manusia sebagai mahluk ilalahiya sosok mahluk yang 

bertuhan. Dengan demikian setiap kegiatan bisnis yang dilakukan 

oleh manusia tidak terlepas dari pengawasan tuhan. 

b. Prinsip keadilan dan keseimbangan, ajaran islam berorentasi pada 

terciptanya karakter manusia yang memiliki karakter seimbang dan 

adil dalam kontek hubungan antar manusia, dengan demikian pelaku 

bisnis harus berlaku adil dan seimbang dalam menjalankan bisnisnya 

atau usahanya. 

c. Prinsip kebenaran, kebijakan dan kejujuran, nilai kebenaran adalan 

nilai yang dianjurkan dalam ajaran islam. Dalam al-Quran aksioma 

yang mengandung kebijakan dan kejujuran dapat ditegaskan atas 

keharusan yang harus dipenuhi perjanjian dalam melaksakan bisnis. 

d. Prinsip kehendakan bebas/ kebebasan, kebebasan berarti bahwa 

manusia sebagai individu dan kolektif punya kebebasan penuh untuk 

melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi manusia bebas 

mengimpelmentasikan kaedah-kaedah Islam. 

e. Prinsip tanggung jawab, pertanggung jawaban berarti manusia 

sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada 



 

tuhan atas perilaku bisnis.
25

 Allah swt berfirman (QS.Az-zalzalah 

(99): 7-8).
26

 

            

Artinya: 

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.dan Barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan 

melihat (balasan)nya pula. 

 

  Dalam pandangan Islam yang dijadikan tolak ukur untuk menilai 

kualitas pelayanan terhadap nasabah yaitu standarisasi syari’ah. Islam 

mensyariatkan kepada manusia agar selalu terikat dengan hukum sya’ra 

dalam menjalankan setiap aktivitas ataupun memecahkan setiap 

permasalahan. Didalam Islam tidak mengenal kebebasan beraqidah 

ataupun kebebasan beribadah, apabila sesorang memeluk Islam sebagai 

keyakinan aqidahnya, maka wajib baginya untuk terikat dengan seluruh 

syariah islam dan diwajibkan untuk menyembah Allah SWTsesuia dengan 

cara yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, variabel-variabel yang di uji 

tidaklah murni menggunakan teori konvensional saja, namun menjadikan 

syariah sebagai standar penilaian atas teori tersebut. 

 Keharusan memberikan pelayanan secara profesional kepada 

konsumen suatu kewajiban yang harus dipenuhi penyedia jasa pelayanan. 

Kewajiban bagi stataf pelayanan yang harus di penuhi yaitu harus mampu 

memberi pelayanan secara profesional kepada para konsumen juga 
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merupakan tuntutan yang tidak mudah untuk dipenuhi, apabila jasa 

pelayanan tidak dengan segera merintisnya. Terutama perusahaan-

perusahaan jasa pelayanan negara pada umumnya.
27

 

 Model kualitas jasa mayoritas kebutuhan untuk menghantarkan 

kualitas jasa yang tinggi. Model ini mengindentifikasi lima kesenjangan 

yang menyebabkan kegagalan pengiriman jasa yaitu: 

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen, 

manajemen tidak selalu mempunyai anggapan yang benar tentang apa 

yang diinginkan pelanggan.  

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dengan spefikasi kualitas jasa, 

manajemen mungkin mempunyai anggapan yang benar terhadap 

keinginan pelanggan tetapi tidak menetapkan standar kerja. 

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan pengantar jasa, personil 

mungkin tidak terlatih, atau tidak mampu, atau tidak bersedia, memenuhi 

standar, atau mungkin terikat dengan standar yang bertentangan, seperti 

meluangkan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan melayani dengan 

cepat. 

4. Kesenjangan antara pengantar jasa dan komunikasi eksternal, harapan 

konsumen dipengaruhi oleh iklan yang dibuat dan perwakilan perusahaan. 

5. Kesenjangan antara jasa anggapan dengan jasa yang diharapkan, 

kesenjangan antara konsumen dengan kualitas jasa.
28
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BAGAN 2.1    Model Kualitas Jasa 
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 Berdasarkan model kualitasa jasa ini periset mengidentifikasi lima 

determinan kualitas jasa adalah sebagai berikut:
29
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a. Kehandalan, kemampuan untuk melaksanakan jasa ynag dijanjikan 

dengan andal dan akurat. 

b. Responsivitas, kesedian membantu pelanggan dan memberikan layanan 

tepat waktu. 

c. Jaminan, pengantahuan dan kesopanan serta bagaimana mereka 

menunjukan kepercayaan serta keyakinan. 

d. Empati, kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian pribadi 

kepada pelanggan. 

e. Wujud, penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan bahan 

komunikasi.  

Menghasilkan suatu pelayanan yang berkualitas, diperusahaan 

diharapkan dapat mengukur pelayanan yang telah diberikan kepada 

pelanggannya melalui skala pengukuran berdasarkan hasil penelitian 

beberapa pakar sebelumnya. Dalam hal ini, model SERQUAL memiliki 

aplikasi skala pengukuran yang disebut dengan multipl-item scale yang 

merupakan hasil penelitian Parasuraman dkk. Skala dengan validitas dan 

realibilitas yang baik tersebut digunakan perusahaan untuk dapat 

mengerti lebih baik harapan dan persepsi pelanggan akan pelayanan yang 

diinginkan, yang dapat menghasilkan peningkatan dalam pelayanan.  

Instrumen dalam skala tersebut didesain untuk bermacam bentuk 

pelayanan. Intrumen tersebut merupakan suatu format dalam menentukan 

harapan dan persfsi pelanggan, serta dapat digunakan untuk dapat 



 

menentuka kualitas jasa suatu perusahaan atas dasar lima demensi 

kualitas jasa.
30

 

Dalam salah satu study mengenai SERQUAL oleh parasuraman dkk 

bahwa terdapat lima demensi SERQUAL yaitu sebagai berikut: 

1. Rellability (kehandalan)adalah kemampuan untuk memberikan secara 

tepat dan benar jenis pelayanan yang sudah dijanjikan kepada nasabah. 

Artinya pelayanan yang diberikan handal dan bertanggung jawab 

karyawan sopan dan ramah.Dalam Alqur’an juga diterangkan mengenai 

melaksanakan janji yang telah disepakati yaitu dalam surat Al-

Mu’minun ayat 8.
31

 

           

Artinya:  

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipikulnya) dan janjinya. 

 

 Ayat di atas menunjukan bahwa dalam melaksanakan 

tugasnya,customer service harus benar-benar menjaga amanah 

(pekerjaaan) yang telah perusahaan percayakan kepadanya. Dan seorang 

pelaku bisnis akan memenuhi janji dan memiliki komitmen pada 

pekerjaannya, konsumen, penyalur, pemerintah dan masyarakat umum dia 

tidak akan melakukan penimpuan. 

2. Responsiveness (daya tanggap) adalah suatu respon atau kesigapan 

karyawan dalam membantu nasabah dan memberikan pelayanan yang 
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cepat dan tanggap. Dalam islam kita harus selalu menepati komitmen 

dalam memberikan pelayanan yang baik, maka resiko yang akan terjadi 

akan ditanggung oleh pelanggan. Terlebih dari itu allah telah berfirman  

[QS.Al.maidah [5]1).
32

 

                   

                      

Artinya:   

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

ituDihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya. 

 

3. Assurance (jaminan) adalah kemampuan karyawan, atas pengetahuan 

produk atau jasa secara tepat, kualitas keramah, tamahan, perkataan atau 

kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam 

memberikan informasi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan 

kepada nasabah, hendak selalu memberikan etika berkomunikasi supaya 

tidak melakukan manipulasi pada waktu menarwarkan produk maupun 

berbicara dengan kebohongan sehingga perusahaan tetap mendapatkan 

kepercayaan dari nasabah, dan terpenting adalah tidak melanggar syariat 

dalam bermuamalah. Allah SWT telah mengingatkan sebagaimana 

termaktub dalam QS Ali-Imran ayat 159
33
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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 Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

 

4. Emphaty (perhatiaan) adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan 

perhatiaan yang bersifat individual atau pribadi kepada para nasabah. 

Perhatian yang diberikan perusahaan kepada konsumen haruslah dilandasi 

dengan aspek keimanan dalam rangka mengikuti seruan Allah SWT untuk 

selalu berbuat baik kepada orang lain. Allah telah berfirman: (QS. An. 

Nahl [16] :90)
34

 

                    

             

 

Artinya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran. 
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5. Tangibles (bukti fisik) adalah suatu bentuk penampilan fisik. Bahwa dalam 

menjalankan oprasional perusahaan harus memperhatikan sisi penampilan 

fisik para pengelola maupun karyawan dalam hal berbusana yang santun, 

beretika, dan syar’i hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam(QS. 

Al.A’raf[7]:26)
35

 

                     

             

Artinya:  

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan 

kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah 

untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. 

yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.  

 

  Dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang 

kondusif bagi oraganisasi jasa untuk menyempurkan kualitas, perusahaan 

yang bersangkutan harus mampu mengimplemtasikan enam prinsip utama 

yang berlaku bagi perusahaan manufaktur maupun organisasi jasa. 

Keenam prinsip ini sangat bermanfaat dalam membentuk dan 

mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan 

menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan dengan didukung 

oleh para pemasok, karyawan, dan pelanggan keenam prinsip tersebut 

antara lain yaitu: 

a. Kepemimpinan 
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Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen 

dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin dan 

mengarahkan organisasi dalam upaya peningkatan kinerja kualitas. 

Tanpa adanya kinerja kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha 

peningkatan hanya akan berdampak kecil. 

b. Pendidikan 

Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer puncak sampai 

karyawan oprasional, wajib mendapatkan pendidikan mengenai 

kualitas. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam 

pendidikan tersebut antara lain konsep kualitas sebagai strategi 

kualitas, dan peranan eksekutip dalam implementasi strategi kualitas. 

c. Perencanaan strategi  

Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan tujuan 

kualitas ynag digunakan dalam mengarahkan prusahaan mencapai visi 

dan misi. 

d. Review 

Proses reveiw merupakan proses satu-satunya alat yang paling efektif 

bagi manajemen untuk merubah prilaku organisasi.proses ini 

menggambarkan mekanismeyang menjamin adanya perhatiaan terus-

menerus terhadap upaya mewujudkan sasaran-sasaran kualitas. 

e. Komunikasi  



 

Implementasi startegi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh 

proses komunikasi organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan, 

maupun stakeholder lainnya. 

f. Total Human Reward 

Merupakan aspek krusial dalam implemtasi strategi kualitas. Setiap 

karyawan berprestasi perlu diberi imbalan dalam prestasinya harus 

diakui. Dengan cara seperti ini, motivasi, semangat kerja,rasa bangga 

dan rasa memiliki setiap anggota organisasi dapat meningkatkan, yang 

pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan produktifitas dan 

profitabilitas bagi prusahaan, serta kepuasa dan loyalitas pelanggan. 

  Nasabah atau pelanggan di artikan orang yang membeli dan 

menggunakan produk. Dalam perusahan yang bergerak dibidang jasa, 

pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa pelanyanan. Dalam 

dunia perbankan pelanggan orang yang menggunakan jasa pelayanan. 

Dalam dunia perbankan pelanggan di artikan nasabah. Pandangan 

tradisional ini menyimpulkan bahwa pelanggan adalah orang yang 

berintraksi kepada perusahaan sebelum produksi selesai, karena 

mereka adalah penggguna produk. Sedangkan orang yan berentraksi 

sebelum proses produksi berlangsung adalah dianggap sebagai 

pemasok eksternal. Tepatlah pengertian pelanggan seperti ini dalam 

kaitannya dengan kualitas apakah perhatian terhadap yang diinginkan 

pelanggan dan pemasok eksternal akan memberikan jaminan  



 

perushaan akan menghasilkan produk yang berkualitas ? konsep 

pelanggan dan pemasok sebenarnya tidak dilihat dari luar perusahaan.  

B. Customer Service Bank 

1. Pengertian Customer Service 

   Kata customer service berasal dari dua kata yaitu 

“customer” yang berarti pelanggan dan “service” yang 

mengandung arti pelayanan, Customer servicedi artikan secara 

umum adalahsetiap kegiatan yang diperuntukan atau ditujukan 

untuk memberikan kepuasan pelanggan atau nasabah, melalui 

pelayanan yang dapat memenuhin keinginana dan kebutuhan 

nasabah. Bank sebagai lembaga keungan yang tugasnya 

memberikan jasa keungan melalui penitipan uang (simpanan), 

peminjaman uang (kredit), serta jasa-jasa keungan lainnya. Untuk 

itu bank harus dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh 

nasabahnya. Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan 

nasabahnya, maka bank perlu menjaga citra positif dimata 

masyarakat. Citra ini dapat dibangun melalui kualitas produk, 

kaulitas pelayanan dan kualitas keamanan. Tanpa citra positif 

maka kepercayaan yang dibangun tidak akan efektif. 

   Customer service merupakan suatu bagian dari unit 

organisasi yang berada di front ofice yang berfungsi sebagai 

sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin 

mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk bank. 



 

Sesuai dengan fungsinya customer service diharapkan dapat 

melakukan “one stop service” artinya nasabah cukup 

menghubungi customer service untuk berhubungan dengan bank. 

36
 

   Seorang customer service memegang peranan yang 

sangat penting disamping memberikan pelayanan dan juga 

pembina hubungan dengan masyaraka. Customer service bank 

dalam melayani para nasabah sealalu berusaha menarik dengan 

cara merayu para calon nasabah agar menjadi nasabah bank yang 

bersangkutan dengan berbagai cara. CS juga harus dapat menjaga 

nasabah lama agar tetap menjadi nasabah bank.
37

 

   Sebagai customer service Bank tentu sudah ditetapkan 

fungsi dan tugas yang harus diembannya dan harus bertanggung 

jawab dari awal sampai dengan selesainya pelayanan nasabahnya. 

Salah satu fungsi dan tugas dan tanggung jawab customer service 

adalah menyampaikan informasi produk dan jasa bank, untuk 

melaksanakan fungsi tersebut,customer service bank harus 

memiliki pengetahuan secara khusus mengenai produk atau jasa 

yang dimiliki oleh bank tempatnya bekerja. Penyampaian 

informasi produk atau jasa bank harus memperhatikan peraturan 

Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi 

produk Bank dan pengguna data pribadi Nasabah. Penyampaian 
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informasi dari bank kepada pihak nasabah meliputi:
38

 (1) nama 

produk, (2) jenis produk, (3) manfaat dan resiko produk, (4) 

persyaratan dan tata penggunaan produk, (5) biaya-biaya yang 

melekat, (6) perhitungan bagi hasil atau margin, (7) jangka waktu 

berakunya produk serta, penerbit produk. 

   Penyampain informasi produk dan jasa bank oleh 

customer service kepada nasabah dapat dibantu dengan alat bantu 

berupa brosur atau alat peraga produk dan jasa bank yang hendak 

di informasikan dan disampaikan kepada nasabah. Brosur dan alat 

peraga tersebut dapat disiapkan dan disusun dengan rapi untuk 

dapat dibagikan kepada nasabah. 

   Responden dan pertanyaan dari nasabah atau calon 

nasabah atas produk, pelayanan bank harus ditanggapi dengan 

penjelasan yang tepat dan penuh empeti untuk menumbuhkan 

ketertarikan yang bersangkutan kepada produk atau jasa bank. 

Minat atau ketertarikan atau belum tertarik dari calon nasabah 

kepada produk atau layanan bank harus dipastikan oleh customer 

service kepada yang bersangkutan dilakukan dengan sopan dan 

penuh empati. 

   Seorang customer service harus menindak lanjuti dan 

memformalkan ketertarikan nasabah terhadap produk atau 

layanan bank dilakukan sesuia dengan ketentuan dan prosedur 
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yang diberikan dan diberlakukan di bank tersebut. Administrasi 

dan dokumentasi proses permohonan dari nasabah harus disusun 

dan disimpan sesuia dengan prosedur yang berlaku dibank. 

2. Fungsi Dan Tugas Customer Service Bank 

 Dalam praktiknya fungsi customer service  adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebagai resepsionis, Customer service sebagai penerima tamu 

tugasnya adalah menerima tamu atau nasabaha yang datang ke 

Bank dengan ramah tamah  dalam hal ini customer service harus 

bersikap memberi perhatian, berbicara dengan suara yang 

lembut dan jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti serta 

mengucapkan salam asalamualaikum. 

b. Sebagai selesman berfungsi sebagai orang yang menjual produk 

perbankan sekali gus sebagai pelaksana cross sellingdan 

mengadakan pendekatan dan mencari nasabah baru. Berusaha 

membujuk nasabah yang baru serta berusaha mempertahankan 

nasabah yang sudah lama. 

c. Sebagai customer relation officer dalam hal ini customer service 

bertugas menjaga image Bank dengan cara, membina hubungan 

baik dengan seluruh nasabah sehingga nasabah merasa senang, 

puas dan makin percaya kepada bank yang penting adalah 

sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasbah. 



 

d. Sebagai komunikator bertugas memberikan segala informasi dan 

kemudahan-kemudahan kepada nasabah. Disamping juga tempat 

menampung keluhan, keberatan atau konsulatasi. 

e. Sebagai penanggung masalah, unit customer service apabila 

dalam oprasionalnya, nasabah tidak puas, karena terdapat 

ketidak cocokan atau kesepakatan, komplain dan lain-lain, maka 

orang pertama yang akan di hubungi adalah petugas customer 

service.
39

 

3. Dasar-Dasar Pelayanan Customer Service Bank 

 Seorang Customer Service dalam melaksanakan tugasnya 

harus terlebih dahulu memahami pekerjaan yang akan 

diembannya terutama yang berkenaan dengan pelayanan terhadap 

nasabah. Berikut ini adalah dasar-dasar pelayanan yang harus 

dipahami oleh seorang customer service adalah sebagai berikut: 

a. Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih , artinya petugas 

customer service harus mengenakan baju dan celana yang 

sepadan dan kobinasi yang menarik. 

b. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum dalam 

melayani nasabah petugas customer service tidak boleh ragu-

ragu yakin dan percaya diri yang tinggi. Petugas customer 

service harus juga bersikap akrab seolah-olah sudah kenal 

lama. Dalam melayani nasabah petugas customer service harus 

                                                             
39

 Ibid.hlm. 67 



 

pula murah senyum dengan raut muka yang menarik hati serta 

tidak dibuat-buat. 

c. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyapa dengan 

menyebut nama jika kenal pada saat nasabah datang petugas 

customer service harus segera menyapa dengan menyebut 

namanya. Namun jika belum kenal bisa menyapa dengan 

sapaan bapak atau ibuk. 

d. Tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan setiap 

pembicaraanya pada saat melayani nasabah harus dalam 

keadaan tenang dan tidak terburu-buru, sopan santun dan 

bersikap menghormati tamu. 

4. Budaya Pelayanan Prima 

   Budaya layanan prima adalah cara bagaimana cara 

menyelaraskan faktor-faktor yang berkaitan dengan budaya pelayanan 

prima yaitu sebagai berikut: 

a. Kemampuan (ability), kemampuan adalah pengetahuan dan 

keterampilan tertentu yang mutlak untuk membantu menunjang 

pelayanan prima yang dapat meliputi kemampuan dalam bidang 

kerja yang ditekuni, untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, 

mengembangkan motivasi dan menggunakan public ralation 

sebagai instrumen dalam membawa hubungan kedalam maupun 

keluar organisasi perusahaan. 



 

b. Sikap (atitude), adalahsetiap insan mempunyai perilaku yang dapat 

disesuiakan kondisi dan kemauan nasabah. 

c. Penampilan (appearance) adalah kemampuan seseorang baik yang 

bersifat fisik maupun yang non fisik yang mau merefleksikan 

kepercayaan deviden dan kredubilitas dari pihak lain. 

d. Perhatiaan(attention) adalah curahan perhatian seseorang adalah 

kepedulian penuh terhadap pelanggang baik yang berkaitan dengan 

perhatiaan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun 

peramahan saran atau keritikan seoarng nasabah. 

e. Tindakan(action) adalah melakukan sesuatu harus memerlukan 

tindakan. Tindakan adalah suatu perbuatan dalam berbagai 

kegiatan yang nyata yang harus dilakukan dalam memberikan 

pelayanan terhadap pelanggan. 

f. Tanggung jawab(accountability), melaksanakan kegiatan tentu 

mempunyai tanggung jawab, yaitu suatu sikap keberpihakan 

kepada pelanggan sebagai ujud kepedulian menghindarkan atau 

meminimalkan kerugian atau ketidak puasan pelanggan. 

    Banyak manfaat yang dapat diperoleh sebuah perusahaan 

atau intitusi perbankan ketika melakukan pelayanan prima dengan 

baik , manfaat bagi nasabahnya yakni sebagai berikut: 

1) Meningkatkan citra perusahaan, berawal dari tingkat persaingan 

yang semakin tajam diantara para pesaing, maka perusahaan 



 

harus meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dengan cara 

mengadakan pendidikan mengenai pelayanan prima. 

2) Promosi bagi bank, dengan memberikan pelayanan prima 

kepada nasabah,dan apabila nasabah merasa terpuaskan 

kebutuhanny, maka nasabah akan menyampaikannya kepada 

nasabah yang lain. Penyampaian informasi tersebut merupakan 

promosi gratis bagi perusahaan. 

3) Menciptakan kesan yang baik untuk pertama kali, apabila kita 

terbiasa dengan pelayanan prima yang kita berikan pada setiap 

nasabah,terutama calon nasabah akan mendapatkan sesuatu 

kesan pertamanya yang lebih mendalam, karena pelayanan yang 

kita berikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. 

4) Meningkatkan daya saing,semakin tajam persaingan yang 

biasanya perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan 

hadiah. Ada juga nasabah yang senang dengan hadiah, tetapi 

pada umum nasabah akan tertarik denga hal itu. Tetapi ada 

nasabah yang senang apabila diberikan pelayanan yang prima 

dengan senang hati. 

5) Meningkatkan loyalitas nasabah, pelayanan yang prima yang 

diberikan kepada para nasabah dan calon nasabah akan 

memberikan dampak kepuasan nasabah akan menjadi loyal 

sehingga memberikan keuntungan bagi perusahan dalam jangka 

panjang. 



 

5. Model Mutu Pelayanan  

  Dalam pelayanan kepada pelanggan terdapat dua pihak 

yang mendominasi yaitu pihak yang dilayani dan pihak yang 

melayani. Kedua kelompok tersebut dalam hubungannya 

dikemungkinkan timbul kesenjangan yang mengganggu kulitas 

pelayanan baik terhadap benda yang dinikmati atau berupa jasa 

bagi suatu pihak, sedangkan dipihak lainnya, menyampaikan 

pelayanan tersebut juga menimbulkan gangguan. Untuk 

mengantisipasi mutu pelayanan ini, dibuat model yang mencoba 

mengisi kesenjangan. Artinya antara persepsi yang dijanjikan 

dengan ekpektasi dan harapan bila tidak terjadi kesenjangan maka 

pelayanannya bermutu.
40

 

Model 5 kesenjangan adalah sebagai berikut: 

a. Kesenjangan pertama, hubungan pelanggan, yaitu yang 

menyampaikan keinginannya dengan yang melayani yaitu 

manajemen yang menjanjikan. Ini adalah kesenjangan antara yang 

melayani dan yang dilayani. Banyak organisasi pemberi pelayanan 

yang tidak mengerti apa yang sesungguhnya harus dilayani sesuai 

harapan pelanggan. Disinilah perlu komunikasi yang efektif, 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi.  

b. Kesenjangan kedua, hubungan antara terjemahan persepsi kepadaa 

kualitas pelayanan, dimana persepsi manajemen akan memberi 

                                                             
40

Boediono,Pelayanan Prima Perpajakan, (Jakarta:Rineka Cipta ,2003), hlm. 107 



 

harapan kepada pelanggan. Dalam hubungan ini, organisasi yang 

melayani seringkali mengalami kesulitan bahkan jauh dari 

kehendak pelanggan. Hala-hal yang menjadi penyebabnya 

diantaranya tidak adanya keterlibatan manajemen dalam kualitas 

pelayanan, kekurangan sumber-sumber dan permintaan yang 

berlebihan. 

c. Kesenjangan ketiga, yaitu hubungan antara penyampaian pelayanan 

dan terjemahan persepsi kepada kualitas pelayanan. Walaupun 

sudah ada standar formal atau spesifikasi untuk pelayanan, namun 

untuk penyampaian mutu pelayanan masih terbatas.hal ini di 

karenakan kinerja pegawai yang berhubungan dengan pelayanan 

terbatas. 

d. Kesenjangan keempat, hubungan antara penyampaian pelayanan 

dan komunikasi eksternal kepada pelanggan. Sepanjang apa yang 

dijanjikan melalui iklan sesui dengan apa yang dilaksanakan 

sehingga memenuhi apa yang diharapkan pelanggan. Sebaliknya 

bila ada yang dijanjikan didalam iklan tidak sesui dengan yang 

dijanjikan maka ini hal yang membahayakan. Banyak organisasi 

pelayanan menggunakan brosur untuk berkomunikasi dengan 

oraganisasi yang potensial yang dilayani. Oleh karena itu dalam 

hal tidak dapat memenuhi janji yang diiklankan tidak akan 

mendekatkan kepada pelanggan, bahkan sebaliknya. 



 

e. Kesenjangan kelima, hubungan antara mutu pelayanan yang 

dijanjikan oleh pihak yang melayani dan pelayanan yang diingikan 

pelanggan. Seperti halnya dengan kesenjangan pertama, maka 

kesenjangan kelima ini merupakan kesenjangan yang mewakili 

tentang pokok yaitu penjamin adanya mutu pelayanan yang baik. 

Yang melayani harus proyektif bertemu yang melebihi harapan 

yang dilayani, artinya bermutu yang pelayanan yang dijanjikan 

pelayanan dengan penyampaian pelayanan yang dijanjikan.  

6. Standar Sikap Dan Penampilan Customer Service  

  Standar penampilan yang di butuhakan untuk menumbuhkan rasa 

percaya nasabah terhadap bank sehingga nasabah dapat terlayani dengan 

baik dan membuat nasabah merasa puas. Berikut adalah standar 

penampilan petugas customer service:: 

a. Penampilan diri, seorang petugas cutomer service  harus mengenakan 

pakaian yang sepadan dengan kombinasi yang menarik. Penampilan 

seorang customer service harus mengenakan pakaian yang rapih dan 

terlihat bersih, terlihat menarik dan terkesan pakaian yang di kenakan 

benar-benar dapat memikat hati nasabah yang datang. 

b. Percaya diri bersikap akrab dan penuh senyum dalam melayani 

nasabah. Seorang nasabah akan merasa nyaman dan terpuaskan apabila 

dilayani dengan sikap yang akrab dan penuh percaya diri. 



 

c. Menyapa dengan lembut, dan berusaha menyebutkan nama jika kenal. 

Seorang yang disapa dengan nama akan merasa tersanjung dan merasa 

di hormati dan di hargai. 

d. Bersikap tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan setiap 

pembicaraan nasabah. 

e. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, dalam berkomunikasi 

dengan nasabah seorang petugas cutomer service dituntut 

menggunakan bahasa yang baik dan benar, suara yang digunaka harus 

jelas dalam arti mudah di pahami 

f. Bersemangat dalam melayani nasabah. 

g. Hindari menyela dan memotong pembicaraan nasabah. 

h. Mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan kepada 

nasabah. 

i. Meminta bantuan dan informasi kepada pihak lain apabila ada 

permasalahan yang tidak dapat ditangani sendiri. 

j. Meminta nasabah untuk menunggu apabila belum dapat melayni 

nasabah.
41

 

C. Loyalitas Nasbaha 

1. Pengertian Loyalitas Nasabah 

Loyalitas nasabah merupakan kecenderungan nasabah untuk 

memilih nilaioraganisasi yang ditawarkan diatas alternatif tawaran 

organisasi pesaing.Loyalitas nasabah juga menunjukan kecenderungan 
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oraganisasi mendapatkan hasil imbalan dari pilihan berkelanjutan 

nasabah atas tawaran tertentu. Dengan tingkat loyalitas yang akan 

diperediksi akan diperoleh asumsi atas nilai waktu kehidupan 

pelanggan. Dengan loyalitas yang diperkuat dengan komitmen diantara 

perusahaan dan nasabah akan meningkatkan hubungan yang lebih 

dekatdalam penjamin pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasbah. 

Nasabah merupakan pembeli atau konsumen yang melakukan 

pembelian atau mengkonsumsi kembali produk tertentu. Istilah 

loyalitas seringkali diperdengarkan oleh pakar pemasaran maupun 

praktisi bisnis, loyalitas merupakan konsep yang tampak mudah 

dibicarakan dalam konteks sehari-hari, namun akan sangat sulit jika di 

analisis maknanya, loyalitas pelanggan merupakan tujuan inti yang 

diupayakan dalam pemasaran yang modern. Hal ini dikarenakan 

dengan loyalitas diharapkan perusahaan akan mendapatkan keuntungan 

jangka panjang atas hubungan mutualisme yang terjalin dalam kurun 

waktu tertentu. 

Loyalitas adalah respon perilaku pembelian yang dapat 

terungkap secara terus menerus oleh pengambilan keputusan dengan 

memperhatikan satu atau lebih produk alternative dari sejumlah produk 

sejenis dan merupakan fungsi proses psikologis. Perlu ditentukan 

bahwa hal tersebut berbeda dengan perilaku pembelian ulang, loyalitas 

pelanggan menyertakan asfek perasaan, tidak melibatkan asfek efektif 

didalamnya. 



 

Olso berpendapat bahwa loyalitas pelanggan dorongan perilaku 

untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk 

membangun kesetian pelanggan terhadap suatu produk ataupun jasa 

yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut yang membutuhkan waktu 

yang lama melalui suatu proses pembelian yang terjadi secara berulang- 

ulang. 

Menurut Ali Hasan loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai 

orang yang membeli, hususnya yang membeli secara teratur dan 

berulang-ulang. Pelanggan merupakan seseorng yang terus menerus 

dan berulang kali datang kesuatu tempat yang sama untuk memuaskan 

keinginannya untuk memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu 

jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Dan usaha pemasaran 

yang berpotensi menyebabkan suatu peralihan perilaku. 

Menurut Oliver bahwa loyalitas pelanggan adalah komitmen 

yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau berlangganan lagi atas 

suatu produk atau jasa tertentu dimasa yang akan datang meskipun ada 

pengaruh situasi. 

Menurut Gremeler dan Brown loyalitas pelanggan yang tidak 

hanya membeli ulang suatu barang atau jasa, tapi juga mempunyai 

komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan jasa, misalnya 

dengan merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli. 

Griffin berpendapat bahwa pelanggan yang loyal adalah 

penggan yang sangat puas dengan produk atau jasa tertentu sehinggan 



 

mempunyai antusiasme untuk memperkenalkan kepada siapapun yang 

dikenalinya. 

Seorang pelanggan yang loyal memiliki persangka sepesifik 

mengenai apa yang akan dibeli dan dari siapa. Pembeliannya bukan 

merupakan pristiwa acak. Selain itu, loyalitas menunjukan kondisi dari 

durasi waktu dan mensyaratkan bahwa tindakan kurang dari dua kali.
42

 

Menciptakan hubungan kuat dan erat adalah hal yang menjadi 

kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang. Perusahaan yang ingin 

membentuk ikatan pelanggan yang kuat harus memperhatikan sejumlah 

pertimbangan yang beragam. Berintraksi dengan pelanggan merupakan 

hal penting dalam manajemen hubungan pelanggan. Beberapa 

peruasahaan menciptakan mekanisme berkelanjutan yang membuat 

manajer senior dapat terus terhubung umpan balik pelanggan dari lini 

depan.
43

 

Penulis Ben McConnel dan Jeckie Hubamenyatakan bahwa 

pelanggan pewarta (customer evangelist) tidak hanya membeli produk 

atau jasa tetapi sangat mempercayainya sehinggan mereka terdorong 

menyebarkan berita dan secara suka rela mengrekrut teman-teman dan 

kolega mereka untuk kepentimngan perusahaan.
44

 

Mengembangkan loyalitas pelanggan, ada dua program yang 

dapat ditawarkan perusahaan adalah program frekuensi dan program 
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pemasaran klub. Program pemasaran frekuensi dirancang untuk 

memberikan penghargaan kepada pelangan yang sering membeli dan 

dalam jumlah besar. Program ini dapat membantu membangun loyalitas 

jangka panjang dengan pelanggan CLV tinggi, menciptakan 

peluanglintas penjualan dalam proses.
45

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah 

Dalam membangun dan meningkatkan loyalitas pelanggan, 

perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut Robinette faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan 

adalah perhatiaan (caring) kepercayaan (trust), perlindungan (length of 

patronage), dan kepuasan akumulatif (overall satisfaction), faktor utama, 

yaitu perhatiaan perusahaan harus dapat melihat dan mengatasi segala 

kebutuhan, harapan, maupun, permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. 

Dengan perhatiaan itu pelanggan akan menjadi puas terhadap perusahaan 

yang melakukan transaksi ulang dengan perusahaan, dan pada ahirnya 

mereka akan menjadi pelanggan perusahaan yang loyal. Semakin 

perusahaan menunjukan perhatiaan, maka akan semakin besar loyalitas itu 

muncul. 

Faktor kedua, yaitu kepercayaan, kepercayaan timbul dari suatu 

proses yang lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai. Apabila 

kepercayaan sudah terjalin di antara pelanggan dan perusahaan, maka 

usaha untuk membinanya akan lebih mudah, hubungan perusahaan dan 
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pelanggan tercermin dari tingkat kepercayaan para pelanggan. Apabila 

tingkat kepercayaan pelanggan tinggi. Maka hubungan perusahaan dengan 

pelanggan akan menjadi kuat. Salahsatu cara yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam pembinaan hubungan dengan pelanggan, yaitu segala 

jenis produk yang dihasilkan perusahaan haru memiliki kualitas atau 

kesempurnaan seperti yang seharusnya atau sebagainya dijanjikan, 

sehingga pelanggan tidak merasa tertipu, yang mana hal ini dapat 

mengakibatkan pelanggan berpindah ke produk pesaing. 

Faktor ketiga, yaitu perlindungan, perusahaan harus dapat 

memberikan perlindungan kepada pelanggannya, baik berupa kualitas, 

produk, pelayanan, komplin ataupun layanan purna jual. Dengan demikian 

pelanggan tidak khawatir perusahaan melakukan transaksi dan 

berhubungan dengan perusahaan, karena pelanggan merasa perusahaan 

memberikan perlindungan yang mereka butuhkan. 

Dan faktor keempat, yaitu kepusan akumulatif,adalah  keseluruhan 

penilaian berdasar total pembelian dan konsumsi atas barang dan jasa pada 

suatu periode tertentu. Kepusan akumulatif ditentukan oleh berbagai 

komponen seperti kepuasan terhadap sikap agen dan kepusan terhadap 

perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu perusahaan harus dapat 

memberikan rasa puas kepada pelanggan dalam melakukan segala 

transaksi dengan perusahaan harus memperhatikan dan meningkatkan 

fungsi dan kegunaan dari segala fasilitas dan sumberdaya yang dimiliki 

agar pelanggan dapat memanfaatkanya kapan saja dan dimana saja. 



 

3. Karakteristik Loyalitas Nasabah 

Menurut Kotler yang di alih bahasakan oleh Benjamin Molan 

mengartikan bahwa pelanggan yang sangat puas akan tetap setia dalam 

waktu yang lebih lama, membeli lebih banyak ketika perusahaan 

memperkenalkan produk baru dan memperbaharui produk-produk yang 

ada, membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya, 

memberikan perhatian yang lebih sedikit pada merek dan iklan para 

pesaing serta kurang peka terhadap harga, menawarkan tentang jasa atau 

produk kepada perusahaan pelanggan baru karena transaksinya rutin. Oleh 

karena itu perlu untuk mengetahui karaktaristik pelanggan yang loyal 

terhadap perusahaan. 

Terdapat beberapa karakteristik umum yang dapat diidentifikasi 

apakah seorang konsumen mendekati loyalitas atau tidak, Assael yang 

mengutip oleh Sutisna mengemukakan empat hal yang menunjukan 

kecenderungan konsumen yang loyal: 

a. Konsumen yang loyal terhadap merek cenderung lebih percaya diri 

dengan pilihannya. 

b. Konsumen yang loyal lebih memungkinkan merasakan tingkat resiko 

yang lebih tinggi dalam pembeliaannya. 

c. Konsumen yang loyal terhadap merek juga mungkin loyal terhadap 

toko. 



 

d. Kelompok konsumen yang minoritas cenderung untuk lebih loyal 

terhadap merek. 

4. Mengukur Loyalitas Nasabah 

Mengupayakan kepuasan konsumen bukan hanya tugas penjual 

atau pemasaran saja, meskipun personel penjualan yang berkomunikasi 

langsung dengan pihak konsumen. Kepuasan konsumen merupakan 

resultante dari hasil karya semua bagian dalam usaha atau oraganisasi. 

Kepuasan konsumen merupakan kinerja utama untuk mengukur 

keberhasilan memenangkan persaingan. 

Menurut Kotler dan Amstrong mengemukakan 4 metode untuk 

mengukur kepuasan konsumen, yaitu: 

a. Sistem keluhan dan saran, setiap perusahaan yang berorentasi pada 

konsumen perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para 

konsumennya untuk menyampaikan saran, pendapat dan keluhan 

mereka. Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran yang 

diletakan di tempat -tempat strategis yang mudah di jangkau konsumen. 

b. Survei kepuasan konsumen, umumnya banyak penelitian mengenai 

kepuasan konsumen dilakukan dengan menggunakan metode survei, 

baik melalui pos, telpon maupun wawancara pribadi. Melalui survei, 

perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara 

langsung dari konsumen dan sekaligus juga memberikan tanda positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para konsumennya 

melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : 



 

1) Directly Reported satisfaction, pengukuran dilakukan secara 

langsung melalui pertanyaan seperti ungkapan. 

2) Derived dissatifaction, pertanyaan yang diajukan menyangkut dua 

hal utama, yakni besarnya harapan konsumen terhadap atribut 

tertentu dan besarnya kinerja yang mereka rasakan. 

3) Problem analysis, konsumen yang dijadikan responden diminta 

untuk mengungkapkan dua hal pokok yaitu : 

a) Masalah-masalah yang mereka hadapi terkait dengan 

perusahaan. 

b) Saran-saran untuk melakukan perbaikan. 

4) Importance performance analysis, dalam tehnik ini, responden di 

minta untuk meranking berbagai elemen dari penawaran berdasarkan 

derajat penting dan setiap derajat tersebut. Selain itu responden 

diminta meranking seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-

masing elemen tersebut. 

5) Ghost shost shoping, metode ini dilaksanakan dengan cara 

mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap 

sebagai konsumen potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu 

ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai 

kekuatan dan kelemahannya produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka berdasarkan pengalaman mereka 

dalam pembelian produk-produk tersebut. 



 

6) Customer analysis, perushaan berusaha menghubungi para 

konsumen yang telah berhenti membeli atau yang beralih 

pemasokan, yang diharapkan akan diperolehnya informasi penyebab 

terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi 

perushaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam 

mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas konsumen. 

Pemahaman loyalitas nasabah tidak hanya dilihat dari transaksi 

yang dilakukansecara berulang-ulang (repeat customer) ada beberapa 

ciri bisa dianggap loyal , antara lain yaitu: 

a. Pelanggan yang melakukan pembelian ulang secara teratur  

b. Pelanggan yang membeli utuk produk yang lain ditempat yang sama 

c. Pelanggan yang merefernsikan kepada orang lain 

d. Pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi pesaing untuk pindah  

Customer loyal merupakan invisible advocate bagi suatu 

prusahaan. Nasabah tersebut yang akan membela produk prusahaan, 

secara sukarela akan selalu brusaha merekomendasikan kepada orang 

lain. Secara otomatis word of mout akan bekerja.  

Loyalitas nasabah adalah kekuatan bagi suatu prushaan. Dalam 

menciptakan customer loyality maka prushaan harus berfikir bagaimana 

dapat menciptakan customer statisfactionterlebih dahulu. Salah satunya 

dalah relationship marketing yang tidak hanya mengutamakan kepada 



 

bagaimana menciptakan penjualannya saja tetapi juga bagaimana 

mempertahankan pelanggan dengan dasar hubungan kerjasama dan 

kerpercayaan supaya tercipta kepuasan nasabah yang maksimal dan 

sustainability marketing. 

5. Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Loyalitas Nasabah 

Prinsip-prinsip manajemen pelayanan pada dasarnya mengacu pada 

sebanyak mungkin mencari inovasi dalam memberikan pelayanan kepada 

nasabah. Hubungan dengan nasabah dalam beberapa periode kedepan ini 

merupakan fokus tantangan yang harus semakin diperbaiki oleh banyak 

perusahaan terutama perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan 

umum.
46

 

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam unsur pelayanan 

adalah keterampilan dan kemampuan staf dalam berkomunikasi dengan 

konsumen bahasa komunikasi ini menjadi jembatan antara perusahaan 

dengan konsumennya dalam menjalankan usahanya. Kemampuan staf 

dalam berkomunikasi juga merupakan bagian dari keberhasilan dari 

pelayanan, ketidak mampuan staf dalam menjalankan tugasnya menjalin 

komunikasi dengan konsumen akan dapat berpengaruh dalam tingkat 

komplain dan keluhan terhadap jasa pelayanan yang diberikan 

perusahaan.
47
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D. Kerangka pemikiran                  

Bagan 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

E. Defenisi Konsepsional Variabel 

Untuk menghindari adanya ketidak jelasan pengertian dari masing-

masing variabel dalam penelitian ini maka disini penulis akan 

mengemukakan defini konsep dari masing-masing variabel tersebut: 

a. Kualitas pelayanan customer service yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah pelayanan yang maksimal (baik/berkualitas) yang diberikan 

oleh customer service terhadap nasabah yang ada di BPRS Mtra Agro 

usaha tanjung karang timur bandar lampung. 

b. Loyalitas nasabah adalah perilaku nasabah menyatakan bahwa 

loyalitas dapat diidentifikasikan dengan pembelian secara berulang. 

F. Definisi Operasional Variabel 

Dalam melakukan analisis, perlu kiranya memperhatikan variabel-

variabel yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Variabel penelitian 

Kualitas Pelayanan 

Costomer Service( X): 

 Tangibel 

 Reliability 

 Responsiveness 

 Assurance 

 Emphaty  

Loyalitas 

Pelanggan (Y): 

 Word of mout 

 Reject another 

 Repeat 

purchasing 



 

adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian.
48

 

a. Variabel Indepeden, Variabel Independen dalam penelitian ini adalah 

Kualitas Pelayanan. kualitas pelayananadalah tingkat keunggulan 

pelayanan yang diperuntukan atau ditujukan untuk nasabah yang 

diberikancustomer service  BPRS Tanjung Karang Timur Bandar 

lampung. Kualitas pelayanan customer service diukur dengan lima 

indikator pelayanan yaitu: keandalan, cepat tanggap, kepastian, empati, 

dan bukti fisik. 

b. Variabel Dependen, Variabel dependen adalah variabel yang 

mempunyai ketergantungan antara variabel satu dengan variabel yang 

lain, atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam 

penelitian ini varibel dependen yaitu Loyatiatas Nasabah. Loyalitas 

Nasabah adalah suatu komitmen yang mendalam untuk membeli 

kembali atau berlangganan atas suatu produk atau jasa secara konsisten 

dimasa yang akan datang. Hal ini diukur dengan indikator sebagai 

berikut: 

1) Word of mout adalah merekomendasikan kepada orang lain untuk 

membeli atau merefresikan kepa orang lain. Komunikasi dari mulut 

kemulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian 

rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu 
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produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara 

personal. Adapun indikatornya adalah: 

a) Membicarakan, seseorang mungkin begitu terlibat dengan suatu 

produk tertentu atau aktivitas dan bermaksud membicarakan 

mengenai hal itu dengan orang lain, sehingga terjadi komunikasi 

WOM. 

b) Merekomendasikan/ mempromosikan, seseorang mungkin akan 

merekomendasikan suatu produk yang pernah dibelinya kepada 

orang lain. 

c) Reject another adalah menolak menggunakan produk lain atau 

menunjukan kekebalan terhadap tarika dari pesaing. 

d) Repeat purchasing adalah berapa sering melakukan pembelian 

ulang. 

Tabel 2.1 

Daftar Variabel, Indikator 

Dan Item Petanyaan Penelitian  

No  Variabel  Indikator Item pertanyaan  

1.  Independen  

Kualitas 

pelayanan 

custome 

rservice (X) 

Tangeble (Berwujud) 

merupakan bukti 

nyata dari pelayanan 

yang diberikan oleh 

BPRS MAU Bandar 

Lampung . 

1. Apakah Pegawai 

customer service pada 

BPRS Bandar Lampung 

memiliki penampilan rapi 

dan profesional? 

2.   Reabilitas 1. Apakah pelayanan yang 



 

(Kehandalan) 

merupakan 

kemampuan 

perusahaan untuk 

memberikan 

pelayanan sesui 

dengan yang 

dijanjikan secara 

akurat dan 

terpercaya.  

diberikan customer service  

pada BPRS MAU Bandar 

Lampung sesuai dengan 

waktu yang dijanjikan ? 

2. Apakah pelayanan yang 

diberikan oleh costumer 

service pada BPRS MAU 

Bandar Lampung cepat 

dan tepat waktu? 

3.   Responsiveness 

(Ketanggapan) suatu 

kebijakan untuk 

membantu dan 

memberikan layanan 

yang cepat dan tepat 

dengan 

menyampaikan 

informasi yang jelas. 

1. Apakah pelayanan yang 

diberikan customer service 

pada BPRS MAU Bandar 

Lampung cepat tanggap 

dalam mengatasi keluhan 

dari nasabah? 

2. Apakah pelayanan yang 

diberikan customer cervise 

pada BPRS MAU Bandar 

Lampung untuk merespon 

permintaan dari nasabah? 

4.   Assurance (Jaminan) 

yaitu pengetahuan, 

1. Apakah pelayanan yang 

diberikan customer 



 

kesopan satunan dan 

kemampuan pegawai 

customer cervice 

pada BPRS MAU 

Bandar Lampung 

untuk menumbuhkan 

rasa percaya para 

nasabahnya. 

cervisepada BPRS MAU 

Bandar Lampung 

memberikan jaminan 

keamanan pada 

nasabahnya dalam 

bertransaksi? 

2. Apakah pelayanan yang 

diberikan customer cervise 

pada BPRS MAU Bandar 

Lampung menyimpan data 

nasabahnya dengan benar 

dan akurat? 

  Empathy (Empati) 

memberikan 

perhatikan yang tulus 

bersifat individual 

atau pribadi yang 

diberikan kepada 

para nasabahnya 

dengan upaya 

memahami. 

1. Apakah pelayanan yang 

diberikan customer cervise 

pada BPRS MAU Bandar 

Lampung perhatian dan 

sabar melayani transaksi 

dengan nasabah? 

2. Apakah pelayanan yang 

diberikan customer cervise 

pada BPRS MAU Bandar 

Lampung mengutamakan 

kepentingan dari 



 

nasabahnya? 

3. Apakah pelayanan yang 

diberikan customer cervise 

pada BPRS MAU Bandar 

Lampung bersikap 

simpatik terhadap 

permasalahan yang 

dihadapi oleh  

nasabahnya? 

 

No Variabel Indikator Item Pertanyaan 

1.  Dependen 

Loyalitas 

Nasabah (Y) 

Word of mout 

Reject another 

1.Apakah nasabah akan 

menceritakan hal-hal yang 

baik kepada orang lain 

setelah melakukan transaksi 

pada BPRS MAU Bandar 

Lampung? 

2. Apakah nasabah akan 

merekomendasikan kepada 

orang lain utuk 

menggunakan produk atau 

jasa pada BPRS MAU 

Bandar Lampung? 



 

 

 

2.   Reject another 1.Apakah nasabah lebih 

memilih menggunakan jasa 

yang ditawarkan BPRS 

MAU Bandar Lampung 

Dari pada menggunakan 

jasa yang ditawarkan Pada 

Bank yang Lain.? 

2. Apakah produk jasa yang 

ditawarkan oleh BPRS 

MAU sesuai yang 

diharapkan oleh 

nasabahnya? 

3.   Repeat purchasing 1. Apakah Nasabah 

Menggunakan Jasa Produk 

Yang Ditawarkan  Oleh 

BPRS MAU Bandar 

Lampung Secara Teratur? 

 

 

 



 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Daftar Penelitian Terdahulu  

No Judul Data 

Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil 

Penelitian 

1 Pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

terhadap 

loyalitas 

nasabah 

(study kasus 

pada BMT 

“Amanah” 

Waleri 

Ifa Khairul 

Janah 

(tahun 

2011) 

Kualitas pelayanan 

x(kehandalan,daya 

tanggap, jaminan, 

empati, bukti langsung) 

loyalitas nasabah 

Y(repeat,retension,referr

al) 

Kualitas 

pelayanan 

memberikan 

pengaruh 

terhadap 

loyalitas 

nasabah  

2.  Pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

customer 

service 

terhada 

loyalitas 

Nova Rina 

Nur 

Latifah 

(tahun 

2010) 

Kualitas pelayanan 

customer service X 

(tangibel, rellability, 

responsivenes,assuranc

e, emphaty) loyalitas 

nasabah Y (membeli 

ulang, tidak beralih 

Kualitas 

pelayanan 

customer 

service 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 



 

pelanggan 

(study pada 

plasa tekom 

kandatel 

yogyakarta 

pada produk lain, 

produk sesuai yang 

diharapkan, tetap 

menggunakan 

selamannya, 

merekomendasikan 

pada produk lain) 

loyalitas 

nasabah 

3. Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

Perspektif 

Ekonomi 

Islam 

Dedi 

Wahyudi 

(tahun 

2016) 

Kualitas pelayanan X 

(tangibel,rellability, 

responsivenes,assuranc

e, emphaty) Y loyalitas 

nasabah 

Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

signifikan 

nterhadap 

loyalitas 

nasabah 

4.  Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Jasa 

Terhadap 

Loyalitas 

Listiana 

Eragesti 

(tahun 

2015) 

Kualitas pelayanan X 

(tangibel, rellability, 

responsivenes,assuranc

e, emphaty) Y loyalitas 

nasabah 

Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 



 

Pelanggan 

PT. Tirta 

Investama 

Dalam 

Perspektif 

Ekonomi 

Islam  

5. Pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

jasa terhadap 

kepuasan 

nasabah di 

BRI Syariah 

Cabang 

Tanjung 

Karang 

Bandar 

Lampung 

Abdi 

Sahreza 

(tahun 

2015) 

Kualiatas pelayanan 

jasa X, (tangibel, 

rellability, 

responsivenes,assuranc

e, emphaty) Y loyalitas 

nasabah, kepuasan 

nasabah  

Kualitas 

pelayanan 

Berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 

 

Perasamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

sama-sama meneliti tentang kualitas pelayanan.  



 

1. Penelitian pertama merupakan jenis penelitian lapangan dengan 

pendekatan kuantitatif, pengumpulan datanya dengan menggunakan 

wawancara dan menyebarkan kuesioner ke 87 nasabah sabagai sampel 

penelitian dilakukan dengan analisis SPSS 18 yang memperoleh hasil 

uji koefisien determinasi menunjukan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap loyalitas sebesar 73,3% sedang 26,30% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Penelitian yang kedua merupakan jenis penlitian kuantitatif 

pengumpulan datanya dengan wawancara dan kuesioner ke 100 

responden sebagai sampel dengan analisis SPSS 21 yang memperoleh 

hasil kualitas pelayanan customer service berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas sebesar 46,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lainnya. 

3. Penelitian yang ketiga merupakan jenis penlitian kuantitatif 

pengumpulan datanya dengan wawancara dan kuesioner ke 100 

responden sebagai sampel dengan analisis SPSS 16 yang memperoleh 

hasil kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah sebesar 50% dan sisinya dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

4. Penelitian keempat merupakan jenis penlitian kuantitatif pengumpulan 

datanya dengan wawancara dan kuesioner ke 100 responden sebagai 

sampel dengan analisis SPSS 16 yang memperoleh hasil kualitas 

pelayanan jasa berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah 

sebesar 42,70% dan sisinya dipengaruhi oleh faktor lainya. 



 

5. Penelitian keempat merupakan jenis penlitian kuantitatif pengumpulan 

datanya dengan wawancara dan kuesioner ke 100 responden sebagai 

sampel dengan analisis SPSS 16 yang memperoleh hasil kualitas 

pelayanan jasa berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah 

sebesar 42,70% dan sisinya dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan, Jenis Dan Sifat Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan  pada 

penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 

statistik atau pengukuran, untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data, mengggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif atau statitik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditentukan.
49

 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 

research). Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis 

bertujuan untuk mendeskriptifkan, mencatat, analisis dan 

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada.
50

 

B. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut : 

1. Data Primer 
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Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, 

misalkan dari individu dan perorangan. Data ini berupa hasil 

wawancara, angket atau kuesioner yang akan dilakukan di BPRS Agro 

Usaha Bandar Lampung . 

2. Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitiaan 

terdahulu.
51

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-

sumber yang telah ada diantaranya dari Al-Quran dan Al-Hadist, Buku 

dan Jurnal. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi yang relevan, akurat dan realiabel, metode yang di gunakan 

antara lain: 

1. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode mencari data tentang variabel yang berupa 

catatan, trasaksi, buku-buku, surat kabar, notulen rapat dan 

sebagainya.
52

dalam hal ini metode yang dokumentasi untuk 

mengetahui jumlah nasabah, Sejarah berdirinya, dan struktur pada 

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.  

2. Metode Wawancara 
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Metode wawancara digunkan sebagai tekhnik pengumpulan data, 

apabila peneliti ingin melakukan study pendahuluan untuk 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondenya kecil. Dalam penyusunan skripsi ini, wawancara 

dilakukan dengan pegawai BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

untuk mengetahui informasi yang lebih banyak dari BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung. 

3. Metode angket (kuesioner) 

Metode Kuesioner yaitu tekhnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanya atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Metode ini digunakan untuk 

pengambilan data mengenai Kualitas Pelayanan Customer Service dan 

Loyalitas nasabah pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

Pertanyaan pada angket responden pada indikator-indikator variabel, 

pengerjaannya dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang telah 

disediakan. Setiap butir pertanyaan disertai lima jawaban dengan 

menggunakan skala sekor nilai, dalam penelitian ini metode angket 

digunakan untuk memperoleh informasi dari konsumen, pertanyaan 

mengungkapkan tentang kualitas pelayanan customer service dan 

loyalitas nasabah. Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

Kuesioner tertutup, yaitu tentang kualitas pelayanan customer service, 

dan loyalitas nasabah dalam hal ini penulis menggunakan skala Likert. 



 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang penomena sosial. Penelitian 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel peneliti variabel ini yang di ukur 

menjadi indikator kemudian indikator tersebut di jadikan sebagai titik 

tolak item-item instrumen berupa instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. 

Jawabaan setiap pertanyaan indikator instrumen menggunakan 

sekala likert yang terdapat sekor penilai sebagai berikut:  

   Tabel 3.1 

Pemberian Skala 

Kualitas Pelayanan Customer Service Dan Loyalitas 

Nasabah 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju  4 

Netral  3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi ini adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek 

yang diteliti. Dalam konteks ini populasi yang di ambil adalah semua 

nasabah pada BPRS Mitra Agro Usaha bandar lampung dan dengan 

keadaan yang terbatas baik waktu, tenaga terutama dana, maka 

penelitian ini di ambil sebagian dari anggota populasi yang disebut 

dengan penelitian sampel. 



 

Tabel 3.2 

Jumlah Nasabah Pada  BPRS MAU Bandar LampungPada Tahun 2016 

Keterangan   Jumlah nasabah  

Total Kredit Pembiayaan  416 nasabah  

 

Jumlah Rekening 

Deposito 

59 rekening  

Jumlah Rekening 

Tabungan 

1.819 rekening  

Total 2249 nasabah 

 

2. Sampel 

Penelitian sampel adalah sebagian yang di ambil dari populasi yang 

menggunakan cara-cara tertentu. Sampel merupakan bagian dari 

populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh 

Sampel.
53

 Menurut Suharsimi Arikanto apabila subjeknya kurang dari 

100 lebih baikdiambil semua, selanjutnya jika populasinya besar 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau tergantung pada kemampuan 

peneliti. Jumlah pelanggan yang datang ke BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung pada bulan januari 2016 sampai dengan desember 

2016 di perkirakan sebanyak 2.249. ada beberapa tehnik perhitungan 

yang dilakukan dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini 

didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan Slovin: 

 n=𝑛 =
𝑁

1+𝑁 𝑒 2
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 Keterangan= 

 n= jumlah sampel minimal 

 N= Jumlah Populasi Keseluruhan   

 (e)= peresentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel(1%,5%, atau 10%) 

𝑛 =
2249

1+2249 10% 2=9,57 nasabah 

Untuk memudahkan penulis dalam pengambilan jumlah sampel maka 

sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 nasabah. 

E. Metode Pengolahan Data 

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: 

1. Editing Data 

Editing data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan 

dengan menilai apakah data yang telah dikumpulakan tersebut cukup 

basik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut. 

2. Pengkodean Data  

Pengkodean data adalah usaha mengklasifikasikan jawaban dari para 

responden menurut macamnya. Dalam melakukan pengkodean data, 

jawaban-jawaban responden diklasifikasi dengan memberikan kode 

tertentu berupa angka. 

 

 



 

3. Tubulasi Data 

Populasi data adalah proses penyusunan dan analisis data dalam bentuk 

tabel. Dengan memasukan data dalam bentuk tabel kita akan mudah 

melakukan analisis. Pembuatan sebuah tabel sangat tergantung dari 

masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
54

 

 

F. Analisis Data  

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi sederhana. Analisis regresi sederhanan bertujuan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh X terhadap Y.
55

 Yang dimaksud pengaruh X terhadap 

Y yaitu pengaruh kualitas pelayanan customer service terhadap loyalitas 

nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan customer service terhadap loyalitas nasabah dalam persefektif 

ekonomi islam. Oleh karena itu model analisis ini menggunakan analisis 

regresi sederhana. Analisis regresi sederhana mempelajari apakah antara 

dua variabel mempunyai pengaruh/hubungan atau tidak, mengukur 

kekuatan pengaruhnya, dan membuat ramalan yang didasarkan pada kuat 

lemahnya pengaruh/ hubungan tersebut. Tehnik analisis ini akan bermakna 

apabila pengaruh antara variabel-variabel didasarkan pada kerangka teori 

yang terkuat. 

 Jika sekala pengukuran data dari dua variabel yang akan dianalisis 

merupakan sekala interval atau rasio maka untuk menjelaskan pengaruh 
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antara kedua variabel tesebut dapat dilakukan dengan dapat digunakan 

dengan regresi sederhana.
56

 Sebelum melakukan analisis regresi, untuk 

mendapat nilai yang baik, maka penulis perlu melakukan sebuah pengujian 

pada instrumen pengumpulan data yang digunakan. Metode pengujian 

analisis data dalam hal ini adalah Validitas dan reabilitas. Untuk lebih 

jelasnya hal-hal yang berhubungan dengan validitas dan reabilitas. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a.  Validitas  

Validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen 

penelitian yang digunakan. Setiap penelitian selalu dipertanyakan 

mengenai validitas alat yang digunakan. Suatu alat pengukuran 

dikatan valid jika alat itu dipakai untuk mengukur sesuia dengan 

kegunaannya.
57

 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-

butir dalam sesuatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu 

variabel. Unji vaiditas sebaiknya dilakukan pada setiap butir 

pertanyaan di uji validitasnya. Hasil r hitung kita bandingkan 

dengan r tabel dimana df= n-2 dengan sig 5% jika r tabel <r hitung 

maka valid.
58

 Dalam penelitia ini r tabel diperoleh dari signifikasi 
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yang sebesar 0.05 atau 5% dan n= 100, sehingga nilai r tabel 

adalah 0.197.  

Dalam melakukan uji validitas ini penulis menggunakan 

menggunkan komputerisasi SPSS 16 dengan tehnik pengujian 

dengan rumus product moment karel person sebagai berikut: 

𝑟 =
n∑xy− (∑𝑥)(∑y)

√ n∑x 2− ∑𝑥 2 − {n∑y 2− ∑y 𝐴 2}
 

Keterangan: 

R= Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

N= Jumlah sample 

∑X= Jumlah skor x 

∑Y= Jumlah skor y 

XY= skor rata-rata dari x dan y  

b. Reabilitas  

Reabilitas memiliki arti dan sifat dapat dipercaya. Suatu alat 

ukur dikatan memiliki reabilitas apabila digunakan berkali-kali oleh 

penelitian yang sama atau oleh peneliti lain tetap akan menghasilkan 

hasil yang sama.
59

 Uji reabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan 

dan konsistensi responden dalam menjawab hal ynag berkaitan dengan 
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konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan demensisuatu variabel 

dan disusun dalam bentuk kuesioner. 

Uji reabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap 

seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha > 0.60 maka reliabel.
60

 

2. Uji Asumsi Klasik  

Ada beberapa alat uji yang sering dilakukan dalam uji asumsi klasik 

diantaranya adalah:
61

 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas adalah untuk melihat nilai apakah residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi baik adalah memiliki 

nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan 

dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai 

residualnya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, 

uji normal p plot, skewness dan kortosis atau uji kolmogorov 

smirnov. Tidak ada metode yang buruk atau tidak tepat. Tipsnya 

adalah pengujian dengan metode grafik sering menimbulkan 

perbedaan persefsi diantara beberapa pengamat. Dalam gozali 

untuk mendeteksi normalitas data juga diuji dengan uji 

kolmogorof smirnov dilihat dari nilai-nilai risidual yang dihasilkan 

di atas nilai signifikasi yang ditetapkan , nilai signifikasi yang 

ditetapkan yaitu sebesar 0,05. 

                                                             
 
  



 

G. Pembahasan Hipotesis  

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang suatu tingkah laku, 

gejala, atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Jadi 

hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara yang harus diuji 

kebenarannya dengan data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian.
62

 

1. Uji regresi Linear Sederhana 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis regresi linear sederhana. Variabel yang akan 

dikorelasikan  terdiri dari variabel X sebagai variabel bebas dan 

variabel Y sebagai variabel terikat, adapun rusmusnya sebagai 

berikut:
63

 

 Y= a+bx 

 Keterangan: 

 Y= loyalitas 

a=Koefisien konstanta 

x= Kualitas pelayanan 

b=Koefisien regresi 
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2. Uji Koefisien Determinasi 

 Fungsi dari uji (R
2
) yaitu mengukur sejauh mana kemampuan 

variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat, Uji R
2
 dinyatakan 

dalam presentase yang nilainya berkisarnya antara 0<R
2
<1.

64
 

3. Uji t 

 Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel indipenden (X) kualitas 

pelayanan mempengaruhi variabel dependen (Y) kepuasan nasabah. 

Langkah-langkah pengujiannya: 

Ho= kualitas pelayanan cutomer service t idak berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas nasabah pada BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung. 

Ha= kualitas pelayanan customer service berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas nasabah pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung. 

Kesimpulan: 

a. Jika sig>0,05 maka Ho diterima . 

b. Jika sig<0.05 maka Ho ditolak.
65
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Penyajian Data 

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung 

   PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha 

adalah merupakan lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum 

perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasionalnya 

berdasarkan prinsip syariah. 

  BPRS Mitra Agro Usaha merupakan konversi dari Bank 

Konvensional. BPRS Mitra Agro Usaha atau yang sering dikenal 

dengan BANK MAU adalah satu-satunya di Lampung yang 

menyandang sebagai Bank “MALLAF” dari BPR Konvensional 

menjadi BPR Syariah. Beralihnya BPR Mitra Agro Usaha menjadi 

BPRS Mitra Agro Usaha secara khusus adalah mengisi peluang 

terhadap kebijakan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat 

suku bunga, yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. 

Keinginan masyarakat terhadap adanya BPR tanpa bunga mendapat 

angin segar dengan adanya Keputusan Gubernur Bank Indonesia 

Nomor 15/81/KEP.GBI/DPG/2013 tanggal 23 juli 2013 tentang 

pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Agro 



 

Usaha. Pada tanggal 02 September 2013 mulailah BPRS Mitra Agro 

Usaha beroperasional dengan sistem/prinsip syariah.
66

 

2. Dasar Hukum Berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

a. Persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/155/DKBU tanggal 02 

Maret 2009 

b. Pengesahan Badan Hukum Perseoran dari Mentri Hukum dan Hak 

Azazi Manusia No. AHU-21384.AH.01.01. Tahun 2009 Tanggal 18 

Mei 2009. 

c. Pemebrian Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 

12/17/KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 09 Maret 2010 

d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/81/KEP.GBI/DPG/2013 

tanggal 23 Juli 2013 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan 

Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Agro Usaha  

e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia nomor AHA-11535.AH.01.02. Tahun 2013 Tentang 

Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan. 

3. Visi, Misi dan Moto PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

a. Visi: Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terkemuka 

dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah. 

b. Misi: Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

serta pelayanan yang memuaskan 
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c. Moto: “Kejar Kuantitas Utamakan Kualitas”. 

4. Struktur Pemilik dan Pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

a. Susunan Pengurus PT. BPRS MAU: 

1) Dewan Komisaris: 

2) Komisaris Utama : Terisi Tahun 2017 

3) Komisaris Anggota : Ir. H. M. Yusmaridha Etra 

4) Dewan Direksi: 

a) Direktur Utama : Mat Amin, S.E., Akt 

b) Direktur   : Sri Sumarti 

5) Dewan Pengawas Syariah: 

a) Kedua  : Drs. KH Mawardi AS 

b) Anggota  : Dr. Alamsyah 

6) Kepala Bagian Pemasaran : Agus Handoko 

Financing Analys : Merina Putri 

Sales Officer  : Terisi Tahun 2017 

a) IfranSiswanto 

b) Terisi Tahun 2017 

c) Terisi Tahun 2017 

d) Terisi Tahun 2017 

e) Terisi Tahun 2017 

f) Terisi Tahun 2017 

Funding Officer : Terisi Tahun 2017 

Financing Support : Mira Apriliani  



 

7) Kepala Bagian Operasional dan Umum : 

Accounting  : Agritia Gita Pratiwi 

Informasi Teknologi : Ali Saputra 

Customer Servis : Ade Shela Putri 

Teller    : Terisi Tahun 2017 

Security   : Terisi Tahun 2017 

Office Boy  : Prima Hadi Saputra 
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5. Prinsip Utama Operasonal PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

  Dalam melaksanakan usahanya BPRS Mitra Agro Usaha 

berpegangan teguh pada prinsip utama sebagai berikut : 

a. Keimanan dan Takwa kepada Allah SWT, dengan menerapkan 

prisip-prinsip syariah kedalam kehidupan manusia. 

b. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, visi, dan misi semua 

elemen BPRS MAU untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial 

c. Kekeluargaan, yaitu pngelola, pengurus serta anggota, dibangun rasa 

kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum diatas 

kepentingan pribadi 

d. Profesionalisme, yatu dibangunnya rasa semangat kerja yang tinggi, 

kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dan semangat untuk terus 

belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang sangat baik. 

6. Produk-Produk PT. BPRS Mitra Agro Usaha   

1. Tabungan MAU Syariah iB : 

a) Tabungan MAU Syariah iB berakad wadiah, Tabungan MAU 

Syariah iB berakad wadiah merupakan dana titipan nasabah yang 

dkelola secara amanah oleh BPRS Mitra Agro Usaha. BPRS MAU 

menerima tabungan, baik pribadi maupun badan usaha dalam 

bentuk tabungan bebas, dengan akad wadiah yang tidak 

menanggung risiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar 

profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang 



 

diperoleh bank dalam pembiayaan pada nasabah, yang 

diperhitungkan tiap bulan. 

b) Tabungan MAU Syariah iB berakad Mudharabah, Tabungan MAU 

Syariah iB berakad mudharabah, merupakan investasi dana 

berdasarkan akad mudharabah dimana BPRS MAU bertindak 

sebagai pengelola (Mudharib) dan nasabah bertindak sebagai 

pemilik dana (Shahibul Mal). Pada BPRS MAU pembagian 

keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. 

c) Persyaratan menabung di BPRS MAU: 

1) Untuk perorangan: 

1) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku 

2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening 

3) Setoran awal minimal Rp. 25.000,- (MAU Syariah iB) dan 

minimal Rp. 10.000,- (MAU Syariah iB Cerdas) 

4) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,- (MAU Syariah iB) 

dan minimal Rp. 5000,- (MAU Syariah iB Cerdas). 

d) Untuk perusahaan: 

1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar, berikut 

AD perubahannya 

2) Fotokopi SIUP,SITU, TDP, dan NPWP 

3) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening 

4) Setoran awal minimal Rp. 500.000,-. 

 



 

a. Deposito MAU Syariah iB Mudharabah 

Deposito MAU Syariah iB Mudharabah merupakan investasi dana 

berdasarkan akad mudharabah dimana BPRS MAU bertindak sebagai 

peneglola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana 

(shahibul maal). Penarikan dana oleh nasabah BPRS MAU hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan 

BPRS Mitra Agro Usaha. 

1) Keuntungan yang didapat adalah: 

a) Aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan 

b) Bagi hasil yang Kompetitif 

c) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan  

d) Perpanjang jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis dan 

nisbah bagi hasil dapat disesuaikan denga kesepakatan saat 

perpanjangan. 

2) Persyaratan Deposito MAU Syariah iB  

a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku 

b) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening 

c) Setoran minimal Rp. 100.000 

b. Pembiayaan MAU Syariah iB  

1) Pembiayaan MAU Syariah iB Murabahah 

Pembiayaan MAU Syariah iB Murabahah merupakan bentuk 

pembiayaan berakad murabahah, dimana BPRS MAU menyediakan 

pembiayaan untuk pembelian bahan baku auat modal kerja lainnya 



 

yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah 

sebesar harga jual bank (harga beli bank plus keuntungan pada saat 

jatuh tempo). 

2) Pembiayaan MAU Syariah iB Multijasa 

Pembiayaan MAU Syariah iB Mulitijasa adalah pembiayaan 

dengan menggunakan akad ijarah  atau kafalah, dimana BPRS 

MAU memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka 

memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa 

diperuntukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan. 

B. Deskriftif Data Penelitian Dan Responden 

 1.  Deskriftif Data Penelitian 

 Penelitian lapangan dilakukan dengan cara membagikan 

angket tertutupyang telah disediakan oleh peneliti langsung kepada 

responden yang berhasil ditemui dan bersedia mengisi data 

kuesioner yang telah peneliti sediakan. Angket disebarkan kepada 

nasabah BPRS MAU secara langsung 15 hari yaitu pada tanggal 6 

februari sampai 24 februari 2017 pengumpulan data secara langsung 

dengan menemui responden ini bertujuan agar lebih efektif untuk 

meningkatkan repon rate responden dalam penelitian ini. Penelitian 

yang dilakukan selama 15 hari ini berhasil mengumpulkan data 

respon responden sebanyak 100 responden, sehingga pemenuhan 

standart minimal sampel yang dapat mewakili populasi sudah 

terpenuhi dan data dapat diproses ketahap selanjutnya. Adapun 



 

tehnik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan 

menggunakan tehnik accidental sampling yaitu memilih sampel dari 

orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. 

2. Deskriptif responden 

Data deskriptif responden digunakan untuk menggambarkan 

keadaan atau kondisi responden yang dapat memberikan informasi 

tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Deskriptif penelitian 

ini bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dan 

hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam 

hal ini peneliti membagi karakteristik menjadi 4 bagian yaitu sebagai 

berikut: 

a. Jenis kelamin 

Adapun  berdasarkan jenis kelamin nasabahBPRS MAU bandar 

lampung yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut: 

  Tabel 4.1 

Jenis kelamin responden 

Jenis kelamin Jumlah nasabah Presentase 

Laki-laki 35 35% 

Perempuan 65 65% 

Jumlah responden 100 100% 

Sumber : (Data Diolah) Dari Kuesioner Dengan Bantuan Program SPSS 21 

Dari data tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, 

peneliti menyebarkan kuesioner kepada nasabah di BPRS MAU, 

bahwa nasabah berdasarkan jenis kelamin pada BPRS MAU 

didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 65 orang atau 65%, 

sedangkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki 



 

sebanyak 35 orang atau 35% . data karakteristik responden secara 

lengkap yang diolah dalam SPSS 21  bisa dilihat pada lampiran. 

b. Karakteristik data responden berdasarkan umur/usia 

  Tabel 4.2 

Berdasarkan Umur 

Umur Responden Jumlah Nasabah presentase 

15-25 tahun 4 4% 

26-35 tahun 45 45% 

36-45 tahun 41 41% 

46 tahun 10 10% 

Jumlah  100 100% 

Sumber : (Data Diolah) Dari Kuesioner Dengan Bantuan Program SPSS 21. 

 Dari tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan umur , peneliti 

menyebarkan kuesioner kepada nasabah di BPRS MAU , bahwa nasabah 

berdasarkan umur/usia  pada BPRS MAU didominasi oleh nasabah yang 

berumur 26-35 tahun sebanyak 45 orang atau 45%  dan  nasabah yang 

berumur 36-45 tahun sebanyak 41 orang atau 41%, yang berumur 46 

tahun sebnayk 10 orang atau 10% dan yang terkecil berumur 15-25 tahun 

yaitu hanya 4 orang 4%. data karakteristik responden secara lengkap yang 

diolah dalam SPSS 16  bisa dilihat pada lampiran. 

c. Karakteristik data responden berdasarkan pekerjaan 

 Tabel 4.3 

Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Responden Jumlah Nasabah presentase 

Pns  4 4% 

Wiraswasta/karyawan 13 13% 

Petani/pedagang 71 71% 

Buru 12 12% 

Jumlah 100 10% 

Sumber : (Data Diolah) Dari Kuesioner Dengan Bantuan Program SPSS 21. 



 

 Dari tabel 4.3 karakteristik responden berdasrakan pekerjaan, 

peneliti menyebarkan kuesioner kepada nasabah pada BPRS MAU, 

bahwa nasabah yang berdasarkan pekerjaan pada BPRS MAU 

didominasi oleh pekerjaan sebagai pedagang yaitu sebanyak 71 orang 

atau 71%, yang bekerja sebagai karyawan sebnayak 13 orang atau 13%, 

yang bekerja sebagai buruh sebanyak orang dan yang bekerja sebagai 

PNS sebanyak 4 orang atau hanya 4%. data karakteristik responden 

secara lengkap yang diolah dalam SPSS 16  bisa dilihat pada lampiran. 

d. Karakteristik berdasarkan sumber informasi yang didapat tentang 

BPRS MAU bandar lampung. 

Tabel 4.4 

Statistic Berdasarkan Sumber Informasi 

Tentang BPRS MAU Bandar Lampung 

Sumber Informasi 

 

Jumlah nasabah 

 

presentase  

 

Teman/keluarga 49 49% 

Pegawai BPRS MAU  51 51% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : (Data Diolah) Dari Kuesioner Dengan Bantuan Program SPSS 21.  
  

 Dari tabel 4.4 karakteristikresponden berdasrakan informasi yang 

dipat tentang BPRS MAU bandar lampung peneliti menyebarkan 

kuesioner kepada nasabah pada BPRS MAU, bahwa nasabah yang 

berdasarkan informasi yang didapat tentang BPRS MAU bandar 

lampung  didominasi oleh pegawai BPRS MAU itu sendiri dan di 

urutan yang ke dua yaitu didapat dari teman atau keluarga nasabah itu 



 

sebanyak 49 orang atau 49% . data karakteristik responden secara 

lengkap yang diolah dalam SPSS 16  bisa dilihat pada lampiran. 

3. Uji Validitas Dan Reliabilitas 

 Uji validitas apakah kuesioner yang ada dapat mengungkapkan 

data-data yang ada pada variabel-variabel penelitian secara tepat. Dari 

hasil pengujian validitas kuesioner yang terdapat dalam angket akan dapat 

diketahui sejauhmana data yang terkumpul sesuai dengan variabel-

variabel penelitian atau tidak. 

 Adapun metode yang digunakan dalam pengujian validitas adalah 

sebagai berikut : Hasil r hitung kita bandingkan dengan r tabel dimana 

df= n-2 dengan sig 5% jika r tabel <r hitung maka valid.
67

  Dalam 

penelitia ini r tabel diperoleh dari signifikasi yang sebesar 0.05 atau 5% 

dan n= 100, sehingga nilai r tabel adalah 0.197. hasil analisis bisa dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

                                                             
 



 

   Tabel 4.5 

  Hasil uji validitas instrumen 

Variabel Butir Corrected Item Total 

Correlation(r hitung) 

R tabel keterangan 

 
 

Kualitas 

Pelayanan 

Customer 

Service 

(X) 

 

Butir 1 0,656 0,197 Valid 

Butir 2 0,656 0’197 Valid  

Butir 3 0,270 0,197 Valid 

Butir 4 0,656 0,197 Valid 

Butir 5 0,239 0,197 Valid 

Butir 6 0,494 0,197 Valid  

Butir 7 0,314 0,197 Valid 

Butir 8 0,254 0,197 Valid 

Butir 9 0,519 0,197 Valid 

Butir 10 0,398 0,197 Valid 

 

Loyalitas 

Nasabah 

(Y) 

Butir 1 0,316 0,197 Valid 

Butir 2 0,361 0,197 Valid 

Butir 3 0,494 0,197 Valid 

Butir 4 0,407 0,197 Valid 

Butir 5 0,519 0,197 Valid 

Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesioner Dengan Bantuan Program SPSS 21 

  

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai  r hitungpada kolom corrected 

item-total correelation untuk masing-masing butir pertanyaan memilikir 

hitung lebih besar dan positif dibandingkan dengan dibandingkan dengan r 

tabel untuk (df)= 100-2= 98 dan alpha 0,05 sehingga diperoleh r tabel 

sebesar  0,197maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari kedua 

variabel independen X dan variabel dependen Y adalah Valid. 

4. Uji Reliaibilitas  

uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Untuk mengukur realibilitas dengan 

menggunakan uji statistik adalah cronbach alpha (a). Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memiliki cronbac alpha lebih dari 0,60dan alat 



 

ukur tersebut memiliki reabilitas tingkat tinggi, adapun hasil output 

perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Reliability Koefisien Alpha keterangan 

X 10 Butir pertanyaan 820 Reliabel 

Y 5 Butir pertanyaan 821 Reliabel  

Sumber: (data diolah) dari kuesionerdengan bantuan program SPSS 21 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masing- masing 

variabel memiliki cronbach alpha lebih dari 0,60 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel X dan Y adalah reliabel , dengan 

demikian pengolahan data dapat dilanjutkan kejenjang selanjutnya. 

5. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunkan untuk mengetahui apakah data yang 

disajikan untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal atau  tidak. 

Untuk mengujinya kenormalan distribusinya, data yang baik adalah data 

yang normal dalam pendistribusianya yaitu jika nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika, 

nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal. 

Berdasar hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 21 di 

peroleh sebagai berikut:   

 

 

 



 

Tabel  4.7 

Uji Normalitas 

Sampel  Nilai 

Kolmogorov-

smirnov  Z 

Signifikansi kesimpulan 

100 1,014 0,255 Ho diterima 

 

Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesioner Dengan Bantuan Program SPSS 21 

 

Berdsarkan autput diatas, ketahui bahwa nilai signifikan sebesar 

0,255> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji 

berdistribusi normal. 

  

C. Deskriptif Variabel Penelitian  

Penyajian data deskriptif variabel bertujuan untuk agar dapat 

dilihat tanggapan-tanggapan responden dalam penelitian tersebut. Data 

deskriptif yang menggambarkan tanggapan responden merupakan 

informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitia. 

a. Tanggapan responden mengenai vareiabel terhadap kualitas 

pelayanan customer service BPRS MAU Bandar lampung dengan 

indikator Tangibles (fisik) dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Apakah Pegawai customer service pada BPRS Bandar Lampung memiliki 

penampilan rapi dan profesional 

Butir pertanyaan 1 

Jawaban responden  Jumlah responden Presentase  

Netral  48 48% 

Setuju  49 49% 

Sangat setuju  3 3% 

Jumlah  100 100% 
 

Sumber : (data diolah) dari kuesionerdengan bantuan program SPSS 21 



 

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas dapat diketahui pendapat 

responden nasabah pada BPRS MAU bandar lampung tentang indikator 

tangebels (fisik)  (p1 ) menunjukan bahwa sebanyak 49,0% atau 49 

nasabah menyatakan setuju bahwa pegawai customer service sudah 

berpenampilan rapih, dan profesional. Dan sebanyak 48,0%  atau 48 

nasabah menyatakan netral, dan sisanya menyatakan sangat setuju bahwa 

pegawai customer service sudah berpenampilan rapih dan sopan. 

b. Apakah pelayanan yang diberikan customer service  pada BPRS 

MAU Bandar Lampung sesuai dengan waktu yang dijanjikan 

 

Tabel 4.10 

Apakah pelayanan yang diberikan customer service  pada BPRS 

MAU Bandar Lampung sesuai dengan waktu yang dijanjikan 

Butir Pertanyaan 2 

Jawaban 

Responden  

Jumlah 

Responden 

Presentase  

Netral  48 48% 

Setuju  49 49% 

Sangat setuju  3 3% 

Jumlah  100 100% 

Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS 21 

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat diketehui tanggapan 

responden BPRS MAU bandar lampung tentang indikator relibility 

(kehandalan) untuk pertanyaan kedua (p2)  menunjukan bahwa sebanyak 

3,0% atau 3 nasabah menyatakan sangat setuju.  Dan sebanyak 49,0% atau 

49 nasabah menyatakan bahwa setuju. dan sisanya memilih netral yaitu 

sebanyak 48,0% atau sebanyak 48 orang (nasabah). 

c. Apakah pelayanan yang diberikan oleh costumer service pada 

BPRS MAU Bandar Lampung cepat dan tepat waktu 

 

 



 

Tabel 4.11 

Apakah pelayanan yang diberikan oleh costumer service pada BPRS MAU 

Bandar Lampung cepat dan tepat waktu 

Butir Pertanyaan 3 

Jawaban responden  Jumlah responden Presentase  

Netral  7 7% 

Setuju  84 84% 

Sangat setuju  9 9% 

Jumlah  100 100% 

Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesioner dengan Bantuan Program SPSS 21 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

nasabah BPRS MAU bandar lampung dengan indikator Reability 

(kehandalan) dengan butir pertanyaan P3 menunjukan bahwa sebanyak 

9,0% atau sebanyak 9 nasabah menyatakan pelayanan cutomer service 

pada BPRS MAU bandar lampung cepat dan tepat waktu dalam melayani 

nasabahnya. Dan sebanyak 84,0% atau 84 orang menyatakan setuju 

pegawai customer service pada BPRS MAU bandar lampung cepat dan 

tepat waktu dan dan sisanya memilih netral yaitu sebanyak 7,0% atau 7 

orang nasabah. 

d. Pelayanan yang diberikan customer service pada BPRS MAU bandar 

lampung cepat tanggap dalam mengatasi keluhan dari nasabahnya. 

Tabel 4.12 

Apakah pelayanan yang diberikan customer service pada BPRS 

MAU Bandar Lampung cepat tanggap dalam mengatasi keluhan 

dari nasabah 

Butir Pertanyaan 4 

Jawaban Responden  Jumlah Responden Presentase  

Netral  48 48% 

Setuju  49 49% 

Sangat Setuju  3 3% 

Jumlah  100 100% 

 Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesioner Dengan Bantuan Program SPSS 21 



 

 Berdasarkan tabel diatas  dapat diketahui bahwa dapat dikethui 

bahwa tanggapan responden nasabah BPRS MAU bandar lampung tentang 

indikator responsiveness (Ketanggapan) menunjukan bahwa sebanyak 

3,0% atau 3 orang nasaabah menyakan bahwa sangat setuju. Dan sebanyak 

49,0% atau 49 orang menyatakan bahwa setuju. dan sisanya memilih 

netral yaitu sebanyak 48,0% atau sebanyak 48 orang nasabah. 

e. Apakah pelayanan yang diberikan customer cervise pada BPRS 

MAU Bandar Lampung untuk merespon permintaan dari nasabah 

Tabel 4.13 

Apakah pelayanan yang diberikan customer cervise pada BPRS MAU 

Bandar Lampung untuk cepat merespon permintaan dari nasabah 

Butir Pertanyaan 5 

Jawaban Responden  Jumlah Responden Presentase  

Netral  2 2% 

Setuju  92 92% 

Sangat Setuju  6 6% 

Jumlah  100 100% 

 Sumber:(Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS21  

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dapat diketahui 

tanggapan responden BPRS MAU bandar lampung tentang 

indikator responsiveness (Ketanggapan)  menujukan bahwa 

sebanyak 6 orang menyatakan bahwa mereka sangat setuju 

pegawai customer service pada BPRS MAU cepat merespon 

permintaan dari nasabah, dan sebanyak 92 orang nasabah 

menyatakan bahwa mereka setuju pegawai customer service pada 

BPRS MAU cepat merespon permintaan dari nasabah sisanya 

memilih netral yaitu sebanyak 2,0% atau 2 oarang nasabah.   

f. Apakah pelayanan yang diberikan customer cervisepada BPRS 

MAU Bandar Lampung memberikan jaminan keamanan pada 

nasabahnya dalam bertransaksi 



 

Tabel 4.14 

. Apakah pelayanan yang diberikan customer cervisepada BPRS 

MAU Bandar Lampung memberikan jaminan keamanan pada 

nasabahnya dalam bertransaksi 

Butir Pertanyaan 6 

Jawaban Responden  Jumlah Responden Presentase  

Tidak Setuju 2 2% 

Netral  27 27% 

Setuju  67 67% 

Sangat Setuju  4 4% 

Jumlah  100 100% 

 Sumber:(Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS21  

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dapat diketahui tanggapan 

responden BPRS MAU bandar lampung tentang indikator asurance 

(jaminan) menujukan bahwa sebanyak 4,0% atau 4 orang menyatakan 

bahwa mereka sangat setuju pelayanan yang diberikan customer service 

pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung  memberikan 

keamananan saat bertransaksi, dan sebanyak 67,0% atau 67 orang nasabah 

menyatakan bahwa mereka setuju pelayanan yang diberikan customer 

service pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung  memberikan 

keamanan saat bertransaksi dan 27,0% atau 27 orang nasabah memilih 

netral dan sisanya memilih tidak setuju sebanyak 2,0% atau 2 orang 

nasabah bahwa pelayanan yang diberikan customer service pada BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung  memberikan keamanan saat 

bertransaksi. 

g. Apakah pelayanan yang diberikan customer cervise pada BPRS 

MAU Bandar Lampung menyimpan data nasabahnya dengan 

benar dan akurat 

 

 



 

Tabel 4.15 

Apakah pelayanan yang diberikan customer cervise pada BPRS MAU 

Bandar Lampung menyimpan data nasabahnya dengan benar dan akurat 

    Butir Pertanyaan 7 

Jawaban Responden  Jumlah Responden Presentase  

Netral  2 2% 

Setuju  94 94% 

Sangat Setuju  4 4% 

Jumlah  100 100% 

 Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS21 

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dapat diketahui tanggapan 

responden BPRS MAU bandar lampung tentang indikator asurance 

(jaminan) menujukan bahwa sebanyak 4,0% atau 4 orang menyatakan 

bahwa mereka sangat setujupegawai customer service pada BPRS Mitra 

Agro usaha Bandar Lampung menyimpan data nasabahnya dengan benar., 

dan 94,0% atau 94 orang menyatkan pegawai customer service pada BPRS 

Mitra Agro usaha Bandar Lampung  menyimpan data nasabahnya dengan 

benar dan sisnya memilih netral yaitu sebanyak 2,0% atau 2 orang nasabah 

responden. 

h. Apakah pelayanan yang diberikan customer cervise pada BPRS 

MAU Bandar Lampung perhatian dan sabar melayani transaksi 

dengan nasabah 

Tabel 4.16 

Apakah pelayanan yang diberikan customer cervise pada BPRS MAU 

Bandar Lampung perhatian dan sabar melayani transaksi dengan 

nasabah 

Butir Pertanyaan 8 

Jawaban Responden  Jumlah Responden Presentase  

Netral  1 1% 

Setuju  94 94% 

Sangat Setuju  5 5% 

Jumlah  100 100% 

 Sumber:(Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS21 



 

 Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dapat diketahui tanggapan 

responden BPRS MAU bandar lampung tentang indikator Emphaty 

 (Emphati) menujukan bahwa sebanyak 5,0% atau 5 orang menyatakan 

bahwa mereka sangat setuju pegawai customer service BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar lampung memberikan perhatiaan dan sabar saat melayani 

nasabahnya, dan 94,0% atau 94 orang menyatkan setuju pegawai customer 

service  BPRS Mitra Agro Usaha Bandar lampung memberikan perhatiaan 

dan sabar saat melayani nasabahnya dan sisnya memilih netral yaitu 

sebanyak 1,0% atau hanya 1 orang nasabah responden.  

i. Apakah pelayanan yang diberikan customer cervise pada BPRS 

MAU Bandar Lampung mengutamakan kepentingan dari 

nasabahnya 

 

Tabel 4.17 

Apakah pelayanan yang diberikan customer cervise pada BPRS MAU 

Bandar Lampung mengutamakan kepentingan dari nasabahnya 

Butir Pertanyaan 9 

Jawaban Responden  Jumlah Responden Presentase  

Setuju  63 63% 

Sangat Setuju  37 37% 

Jumlah  100 100% 

 

 Sumber (Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS21 

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dapat diketahui tanggapan 

responden BPRS MAU bandar lampung tentang indikator Empaty (empati) 

menujukan bahwa sebanyak 37,0% atau 37 orang menyatakan bahwa 

mereka sangat setuju pegawai customer service pada BPRS MAU selalu 

mengutamakan kepentingan dari nasabahnya, dan 63,0% atau 63 orang 

menyatkan setuju pegawai customer service pada BPRS MAU selalu 

mengutamakan kepentingan dari nasabahnya. 



 

j. Apakah pelayanan yang diberikan customer cervise pada BPRS 

MAU Bandar Lampung bersikap simpatik terhadap permasalahan 

yang dihadapi oleh 

nasabahnya  

 

Tabel 4.18 
Apakah pelayanan yang diberikan customer cervise pada BPRS MAU Bandar Lampung 

bersikap simpatik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

nasabahnya  

Butir Pertanyaan 10 

Jawaban Responden  Jumlah Responden Presentase  

Setuju  96 96% 

Sangat Setuju  4 4% 

Jumlah   100 100% 

 

Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS21 

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dapat diketahui tanggapan 

responden BPRS MAU bandar lampung tentang indikator Empaty (empati) 

menujukan bahwa sebanyak 4,0% atau 4 orang menyatakan bahwa mereka 

sangat setuju pegawai customer service pada BPRS MAU bersikap 

simpatik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nasabahnya, dan 

96,0% atau 96 orang menyatkan setuju pegawai customer service pada 

BPRS MAU bersikap simpatik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

nasabahnya. 

Adapun tanggapan responden per butir pertanyaan mengenai vareabel 

Y (Loyalitas  Nasabah) secara lebih terperinci adalah sebagai berikut : 

1. menceritakan hal-hal yang baik kepada orang lain setelah melakukan 

transaksi pada BPRS MAU Bandar Lampung. 

 

 

 



 

Tabel 4.19 

Apakah nasabah akan menceritakan hal-hal yang baik kepada orang 

lain setelah melakukan transaksi pada BPRS MAU Bandar Lampung 

Butir Pertanyaan 11  

Jawaban Responden  Jumlah Responden Presentase  

Netral  5 5% 

Setuju  83 83% 

Sangat Setuju  12 12% 

Jumlah  100 100% 

Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS21 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden 

BPRS MAU tenatng variabel Y (loyalitas nasabah) tentang indikator Word 

of mout pada butir pertanyaan 11(p11) menunjukan bahwa seabanyak 

12,0% atau 12 orang responden menyatakan sangat setuju jika mereka 

telah mencerikan hal-hal yang baik kepada orang lain setelah melakukan 

transaksi pada BPRS MAU bandar lampung, dan 83,0% atau 83 orang 

responden menyatakan bahwa mereka setuju jika mereka telah mencerikan 

hal-hal yang baik kepada orang lain setelah melakukan transaksi pada 

BPRS MAU BandarLampung, dan 5,0% atau 5 orang memilih untuk 

netral pada pertanya tersebut. 

 

2. Nasabah akan merekomendasikan kepada orang lain utuk menggunakan 

produk atau jasa pada BPRS MAU Bandar Lampung 

Tabel 4.20 

Nasabah Akan Merekomendasikan Kepada Orang Lain Utuk 

Menggunakan Produk Atau Jasa Pada BPRS MAU Bandar Lampung 

Butir Pertanyaan 12 

Jawaban Responden  Jumlah Responden Presentase  

Netral  20 20% 

Setuju  75 75% 

Sangat Setuju  5 5% 

Jumlah  100 100% 



 

Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS21 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden 

BPRS MAU tenatng variabel Y (loyalitas nasabah) tentang indikator Word 

of mout pada butir pertanyaan 12(p12) menunjukan bahwa seabanyak 

5,0% atau 5 0rang responden menyatakan sangat setuju jika mereka telah 

merekomendasikan kepada orang lain utuk menggunakan produk atau jasa 

pada BPRS MAU Bandar Lampung, dan 75,0% atau 75 orang responden 

menyatakan bahwa mereka setuju jika mereka telah merekomendasikan 

kepada orang lain utuk menggunakan produk atau jasa pada BPRS MAU 

Bandar Lampung, dan 20,0% atau 20 orang memilih untuk netral pada 

pertanya tersebut 

 

3. Nasabah Lebih Memilih menggunakan jasa yang ditawarkan BPRS MAU 

Bandar Lampung Dari pada menggunakan jasa yang ditawarkan Pada 

Bank yang Lain 

Tabel 4.21 

Nasabah Lebih Memilih Menggunakan Jasa Yang Ditawarkan BPRS 

MAU Bandar Lampung Dari Pada Menggunakan Jasa Yang 

Ditawarkan Pada Bank Yang Lain 

Butir Pertanyaan 13 

Jawaban Responden  Jumlah Responden Presentase  

Tidak Setuju 2 2% 

Netral  27 27% 

Sangat Setuju  4 4% 

Setuju  67 67% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS21 

 



 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden 

BPRS MAU tenatng variabel Y (loyalitas nasabah) tentang indikator 

Reject anotherpada butir pertanyaan 13(P13)  menunjukan bahwa 

seabanyak 4,0% atau 4 0rang responden menyatakan sangat setuju jika 

mereka Lebih Memilih menggunakan jasa yang ditawarkan BPRS MAU 

Bandar Lampung Dari pada menggunakan jasa yang ditawarkan Pada 

Bank yang Lain, dan 67,0% atau 67 orang responden menyatakan bahwa 

mereka setuju jika mereka Lebih Memilih menggunakan jasa yang 

ditawarkan BPRS MAU Bandar Lampung Dari pada menggunakan jasa 

yang ditawarkan Pada Bank yang Lain dan 27,0% atau 27 orang memilih 

untuk netral pada pertanya tersebut dan sisanya tidak setuju yaitu 

sebanyak 2 orang.  

4. produk jasa yang ditawarkan oleh BPRS MAU sesuia yang diharapkan 

oleh nasabahnya.  

Tabel 4.22 

Produk Jasa Yang Ditawarkan Oleh BPRS MAU Sesuai Yang 

Diharapkan Oleh Nasabahnya 

Butir Pertanyaan 14 

 

Jawaban Responden  Jumlah Responden Presentase  

Tidak Setuju 7 7% 

Netral  12 12% 

Sangat Setuju  16 16% 

Setuju  65 65% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS21 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden 

BPRS MAU tenatng variabel Y (loyalitas nasabah) tentang indikator 



 

Reject another pada butir pertanyaan 14 (P14)  menunjukan bahwa 

seabanyak 16,0% atau 16 orang responden menyatakan sangat setuju 

produk jasa yang ditawarkan oleh BPRS MAU sesuia yang diharapkan 

oleh nasabahnya, dan 65,0% atau 65 orang responden menyatakan bahwa 

mereka setuju produk jasa yang ditawarkan oleh BPRS MAU sesuia yang 

diharapkan oleh nasabahnya, dan 7,0% atau 7 orang memilih untuk 

memilih tidak setuju dan sisnya memilih netral pada pertanya tersebut 

sebanyak 12,0% atau 12 orang nasabah. 

 

5. Nasabah menggunakan jasa produk yang ditawarkan oleh BPRS MAU 

Bandar Lampung secarateratur 

Tabel 4.23 

Nasabah Menggunakan Jasa Produk Yang Ditawarkan Oleh BPRS 

MAU Bandar Lampung Secara Teratur 

Butir Pertanyaan 15 

Jawaban 

Responden  

Jumlah Responden Presentase  

Setuju  63 63% 

Sangat Setuju 37 37% 

Jumlah   100 100% 

Sumber: (Data Diolah) Dari Kuesionerdengan Bantuan Program SPSS21 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden 

BPRS MAU tenatng variabel Y (loyalitas nasabah) tentang indikator 

Repeat purchasing pada butir pertanyaan 15 (P15)  menunjukan bahwa 

sebanyak 37,0% atau 37 0rang responden menyatakan sangat setuju 

mereka menggunakan jasa produk yang ditawarkan oleh BPRS MAU 

Bandar Lampung secarateratur, dan 63,0% atau 63 orang responden 



 

menyatakan bahwa mereka setuju mereka menggunakan jasa produk yang 

ditawarkan oleh BPRS MAU Bandar Lampung secarateratur. 

k. Analisis Regresi Sederhana  

Analisis regresi sederhana digunkan untuk memprediksi atau 

menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen terhadap 

variabe terikat atau variabel dependen. Regresi sederhana dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tebel dibawah ini. 

Tabel 4.24 

Hasil Regresi Linear Sederhana 

Vareabel  Koefisien  T Hitung Sig  Keterangan 

Cunstant  0,950 1.525 0,130 - 

Kualitas 

Pelayanan 

Customer 

Service 

0,762 4,878 0,000 Ha 

Diterima 

Dependent Variable: Loyalitas Nasabah 

Sumber: Data Diolah Dari Kuesioner Dengan Bantuan Program SPSS 21 

 
Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada tabel 

diatas, dapat dijelaskan mengenai hubungan antara kualitas pelayanan 

customer service (X) terhadap loyalitas nasabah (Y) dimana nilai a= 0,950 

jika kualitas pelayanan customer service sebesar 0 maka besarnya loyalitas 

nasabah sebesar 0,950. 

Adapun koefisien regresi variabel kualitas pelayanan customer 

service (X) sebesar 0,762, jika kualitas pelayanan customer service 

mengalami peningkatan sebesar 1% maka loyalitas nasabah akan 

mengalami peningkatan sebesar 7,62%. Koefisien bernilai positif artinya 

terjadi hubungan yang positif antara kualitas pelayanan customer service 



 

terhadap loyalitas nasabah. Semakin besar pemberian kualitas pelayanan 

customer service artinya loyalitas nasabah terhadap perusahaan akan 

semakin besar. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh tersebut maka model 

persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y=0,950+0,762 

e. Uji Koefisien (Uji t) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi pada 

kualitas pelayanan customer service berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Uji koefisien (Uji t) dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.25 

Hasil Uji t 

Vareabel  Koefisien  T Hitung Sig  Keterangan 

Cunstant  0,950 1.525 0,130 - 

Kualitas 

Pelayanan 

Customer 

Service 

0,762 4,878 0,000 Ha 

Diterima 

Dependent Variable: Loyalitas Nasabah 

Sumber: Data Diolah Dari Kuesioner Dengan Bantuan Program SPSS 21 

 
Sebelum menyimpulkan bahwa hipotesis yang diterima, terlebih 

dahulu menentukan t tabel 5%:2= 2,5% (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan 

(df) n-k-1 atau 100-1-1= 98. Dengan pengujian dua sisi tersebut hasil yang 

diperoleh untuk t tabel sebesar 1,985 sedangkan t hitung pada variabel 

kualitas pelayanan customer service sebesar 4,878 dan berdasarkan 

signifikansi <0,05 (0,000<0,05) dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan 



 

Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

customer service berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. 

Sedangkan konstanta sebesar 0,950 artinya jika kualitas pelayanan 

customer service (x) nilainya adalah nol (0), maka loyalitas nasabah (Y) 

akan mengalami penurunan sebesar 0,950. Sedangkan koefisien regresi 

variabel kualitas pelayanan customer service (X) sebesar 0,762 

mengansumsikan bahwa tiap ada kenaikan. Peningkatan kualitas 

pelayanan customer service (X) maka loyalitas nasabah (Y) juga akan 

meningkat sebesar 7,62% dengan anggapan konstata sebesar 0,950 serta 

dianggap signifikan karena angka sig menunjukan angka 0,000 yang 

berada dibawa 0,05 atau 5%. 

f. Uji Koefisien dertiminasi (R) 

Tabel 4.26 

Hasil Koefisien Dertiminasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,442
a
 ,195 ,187 ,315 

a. Predictors: (Constant), Kualitas PelayananCutomer Service 

Sumber: Data (di olah) dari kuesioner dengan bantuan program SPSS 21 

 
Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/ hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,442 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien dertiminasi yang 

merupakan hasil dari penguadratan R. Dari uotput tersebut diperoleh 

koefisien dertiminasi (R
2
) sebesar 0,195 hal ini mengansumsikan bahwa 

variasi perubahan variabel loyalitas nasabah (Y) dipengaruhi oleh 



 

perubahan variabel bebas kualitas pelayanan customer service (X) sebesar 

19,50% . jadi besarnya pengaruh kualitas pelayanan customer service 

terhadap loyalitas nasabah BPRS MAU sebesar 19,50%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti keragaman produk yang 

ada pada BPRS MAU, citra perusahaan, lokasi BPRS MAU yang strategis 

dan lain sebagainya. 

 

G. Pembahasan Hipotesis  

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel kualitas 

pelayanan customer service memiliki nilai thitung(4,878) dengan sig 0,000. 

Hal ini berarti bahwa thitung (4,878) >ttabel  1,985 maka Ho ditolak sehingga 

variabel kualitas pelayanan customer service secara statistic dengan a 

=5% memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai (sig. 0,000<0,05). 

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,195 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (kualitas 

pelayanan customer service) terhadap variabel terikat (loyalitas nasabah) 

adalah sebesar 19,50% , sedangkan sisanya di pengaruh oleh variabel lain 

seperti keragaman produk yang ada pada BPRS MAU bandar lampung , 

citra perusahaan dan lokasi BPRS MAU yang strategis. 

Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa kuallitas 

pelayanancustomer service  yang diberikan oleh BPRS MAU Bandar 

Lampung secara keseluruhan sudah baik. Hal ini dapat ditunjukan dari 

banyaknya tanggapan loyalitas yang tinggi dari responden terhadap 



 

kondisi dari masing-masing variabel penelitian. Dari hasil tersebut 

selanjutnya diperoleh bahwa variabel kualitas pelayanan customer service 

dalam kelima indikatornya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. Hal ini dikarenakan bahwa dengan pemberian 

pelayanan yang berkualitas dari customer service maka hal tersebut akan 

menciptakan loyalitas yang tinggi dari nasabah kepada perusahaan 

tersebut. 

 

H. Pelayanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Kulitas pelayanan yang diberikan perusahaan tidak hanya 

bertujuan untuk membuat nasabah loyal kepada perusahaan , karena 

memang sudah seharusnya berdasarkan pada prinsip-prinsip islam yaitu 

berdasarkan Al-quar’an dan Al-hadist. Sehingga perlu adanya nilai-nilai 

secara tauhid, diamana allah merupakan pemiliki sejati seluruh segala 

sesuatu yang ada dalam alam semesta ini. 

Ekonomi islam merupakan ilmu yang luas, mengatur segala 

bentuk usaha, tidak terkecuali dalam hal melayani nasabah. Pelayanan 

kepada nasabah dalam ekonomi islam harus mempertimbangkan unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Prinsip kesatuan/keesan/tauhid, Dalam mengimplemtasikan prisip 

tauhid pada BPRS MAU, bisa dilihat dari konsep tauhid dalam BPRS 

MAU bukan hanya semata-mata meraih keuntungan  atau hanya 

menangkap peluang pasar yang sedang bergerak positif pada industri 

berbasis syariah saja. Namun yang lebih mulia jika memang diawali 



 

dengan niat yang baik untuk mengimplemtasikan nilai-nilai syariah 

dalam dunia bisnis yang berbasis syariah. Sedangkan dari tujuan 

BPRS MAU dalam menjalakan bisnisnya adalah untuk saling tolong-

menolong sesama manusia yang berlandaskan prinsip islam, maka 

nilai tauhid disini terimplementasikan pada BPRS MAU bandar 

lampung ini. 

2. Prinsip Keadilan, Ajaran islam berorentasi pada terciptanya karakter 

manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang adil dalam konteks 

hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain 

(masyrakat) dan dengan lingkung.BPRS MAU bandar lampung 

dalam menjalankan usahanya memperlakukan semua nasabah 

dengan perlakuan yang sama, tidak membedakan nasabah satu 

dengan nasabah yang lain, dari hal yang kecil seperti ini prinsip 

keadilan sudah diterapkan pada BPRS MAU bandar lampung ini. 

3. Prinsip kebenaran, Nilai kebenaran merupakan nilai yang dianjurkan 

dalam ajaran islam, dalam al-qur’an kebenaran mengandung 

kebijakan dan kejujuran pada BPRS MAU bandar lampung dapat 

ditegaskan keharusan memenuhi perjanjian kepada nasabah dalam 

melaksanakan usahanya. Prinsip kebenaran pada BPRS MAU seperti 

BPRS MAU melakasakan kegiatan bisnisnya mereka transparan 

kepada nasabah, memberikan informasi dan penjelasan kepada 

nasabahnya mualai dengan akad-akad apa yang akan digunakan dan 

dan keuntungan yang akan didapat baik bank maupun nasabah. 



 

4. Prinsip Kebebasan, Kebebasan berarti bahwa manusia punya 

kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisni atau usaha selama 

masih dalam koridor atau ketentuan agama islam, dalam hal ini 

BPRS MAU bandar lampung melakukan transaksi dengan nasabah 

nya , dan nasabah bebas mengunakan uang yang dipinjamnya untuk 

keperluan hidupnya tetapi dalam arti kebebasan, bebas bertanggung 

jawab berdasarkan al-qur’an dan al-hadist. 

5. Prinsip Tanggung Jawab, Pertanggung jawaban seperti pihak BPRS 

MAU Bandar Lampung bertanggung jawab atas keamanan dan 

mampu memberi jaminan kepada nasabahnya dalam bertransaksi , 

minyimpan data nasabah dengan baik. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

BPRS MAU Bandar Lampung merupakan suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa keuangan bank yang dimana dalam 

menjalanka usahanya berlandaskan prinsip-prisip islam , sehingga 

dalam menjalankan usahanya pelayanan yang diberikan sudah baik 

dan sesuai dengan prinsip usaha islam yang berlandaskan al-Qur’an 

dan al-Hadist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat 

disimpulkan bahwa kaulitas pelayanan customer service berpengaruh 

positip terhadap loyalitas nasabah pada BPRS MAU Bandar Lampung. 

Kesimpulan tersebut ditunjukan oleh temuan hasil analisis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh kualitas pelayanan customer service terhdap loyalitas 

nasabah BPRS MAU Bandar Lampung. Dengan signifikansi 𝛼=0,05 

dengan hasil uji –t=4,878 dan signifikannya <0,05 (0,000<0,05, 

artinya hipotesis dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

customer service berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. 

2. Kualitas pelayanan customer service pada BPRS MAU Bandar 

Lampung menurut hasil penelitian menunjukan hasil yang positif dan 

sudah baik sesuia dengan prinsip-prinsip bisnis yang dianjurkan Nabi 

Muhamad SAW yang sesuia dengan prinsip Syariah , seperti: prinsip 

kesatuan/tauhid, BPRS MAU tidak hanya semata-mata mencari 

keuntungan saja tetapi juga mengutamakan nilai-nilai Islam dalam  

menjalankan bisnisnya. BPRS MAU Bandar Lampung bertujuan 

untuk bertransaksi dalam bentuk tolong- menolong sesama manusia 

yang berlandaskan asas Syariah. Dari penjelasan diatas bisa dilihat 



 

bahwa pelayanan yang ada pada BPRS MAU Bandar Lampung sudah 

sesuia dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam melakukan bisnis 

yang tidak terkandung riba didalam bisnisnya dan berlandaskan Al-

Qur’an dan Al-hadist.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 

maka selanjutnya peneliti ingin menyampaikan saran-saran yang kiranya 

dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil 

penelitian ini adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai 

berikut: 

1. BPRS MAU Bandar Lampung harus mampu mempertahankan kualitas 

pelayanan customer service yang sudah baik ini agar nasabahnya akan 

semakin loyal terhadap perusahaan dan akan memberikan keuntungan 

terhadap perusahaan,  nasabahpun akan selalu merasa puas atas kinerja 

dan jasa/produk yang ditawarkan BPRS MAU Bandar Lampung. 

 

 

  



 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan  Makro,(Yogyakarta:Graha 

Ilmu), hlm. 3 

Albert Kurniawan, Metode Riset Untuk Ekonomi Dan 

Bisnis,(Bnadung:Alfabeta,2014), hlm.57  

Alma, Buchari, manajemen pemasaran dan pemsaran 

jasa,(Bandung:Alfabeta,2011), hlm.5  

Boediono ,pelayanan prima perpajakan, (Jakarta:Rineka Cipta ,2003,)hlm107  

Dedi Wahyudi, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Perspektif Ekonomi Islam,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2016  

Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kualitas Layanan Perbankan, (Jakarta:PT. 

Gramedia Pustaka Utama,2014) hlm.67  

Ikatan Bankir Indonesia,Mengelola Kualitas Layanan 

Perbankan,(Jakarta:PT.Pustaka Gramedia, 2014), hlm.75  

Ikatan Bankir Indonesia,Opcit , hlm. 84 

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitiaan(Jakarta:Bumi Aksara,1989),hlm.65 

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik ,( Jakarta:Bumi aksara 

2004), hlm.15  

Ivone wood, Layanan Pelanggan(cara praktis, murah dan inspiratif memuaskan 

pelanggan anda)(Yogyakarta:Graha Ilmu,2009), hlm. 6  

J.Supranto,Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi Dan 

Bisnis,(Jakarta:Reneka Cipta 2010), hlm.32 

Kadir,Statistik Terpan,(konsep. Contoh dan analisis data dengan program 

SPSS/Lisrel dalam penelitian),(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2015), hlm. 

177  

Kadir,Statistika Terapan,(Jakarta:Raja Grafindo,2015), hlm.176  

Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (surabaya:Kartika 1997), hlm.418  

Kasmir , Manajemen Perbankan(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), h.225 



 

Kasmir, Manjaemen Perbankan  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 249.  

Kasmir,Manajemen Perbankan,(Jakarta: Rajagrafindo Persada,2015) hlm.249  

Kotler dan Amstrong,Dasar-Dasar Pemasaran (Bandung:indeks,2009), hlm. 174  

Listiara Frayesti,Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa terhadap Loyalalitas 

Pelanggan PT. Tirta Investama Dalam Persfektif Ekonomi Islam,fakultas  

Ekonomi Dan bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2015.  

M Yunus, Pengaruh Pelayanan Islami Karyawan Terhadap Minat Nasabah 

Menabung Dengan Akad Syariah Di BMT Mitra Muamalat 

Kudus,(Jakarta:Raja Grafindo Husada,2012), hlm.11  

M.Nurianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah , (Bandung:Alfabeta,2010O), 

hlm.211-112 

Moh. Prabudian Tika,Metodelogi Riset bisnis, (Jakarta:Bumi 

Aksara,20006),hlm.81 

Moh.Prabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis ,(Jakarta:Bumi Aksara ,2006), 

hlm.10  

Nova Rina Nurlatifah, “Pengaruh  Kualitas Pelayanan Customer Service 

Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Plaza Telkom Kandatel yogyakarta”. 

(Skripsi, fakultas ilmu sosial dan  humaniora, Yogyakarta,2010), hlm 3 

Philip Kotler Kevin Lane keller,Manajemen Pemasaran,(Jakarta:PT.indeks,2006), 

hlm.313 

Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-PrinsipPemasaran, 

(Jakarta:Erlangga,2008) ,hlm.6 

Pusat Pengkajian Dan Pembangunan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam,(Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2009) hlm.19  

Rambat Lupiadi,Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta:Salemba Empat,2014), 

hlm.212  

Rambat Lupiodi, Mnajemen Pemasaran Jasa,(Jakarta: Salemba Empat, 2000), 

hlm 182 

Sedermayanti, Hidayat, Syarifudin, Metodelogi Penelitian.(Bandung :Manjar 

Maju, 2002), hlm. 34. 

Sofjan Assasuri, Strategic Marketing,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012), 

hlm.12 



 

Sofjan Assauri,Strategic Marketing,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012), hlm.14 

Sugiono,Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D,(Bandung,Alfabeta, 2009) hlm.14  

Sugiono,Statistik Untuk Penelitian,(Bandung:Alfabeta,2010), hlm.34  

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, (Jakarta: Raja Wali Pres, 

2002), hlm. 99   

Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik,(Yogyakarta:Renika Cipta,1996), hlm.231  

Suharto Abdul Majid,Customer Service Dalam Bisnis Jasa Transpostasi(Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 100   

Tatay Sutari, service is nothing it’s  About friendship,(Jakarta:2016), hlm.1 

Tjiptono Fandy,Chandra Gregorius,Pemasaran Strategik ,(Yogyakarta;Andi 

Yogyakarta edisi 2,2012), hlm. 80  

1
Veitzal Rivai dan Arvian Arifin,Islamic Banking:Sebuah Teori Konsep Dan 

Aplikasi ,(jakarta:Bumi Aksara,2010),hlm.163 

Wiratna Sujarweni,Metodelogi Penelitian Bisnis &Ekonomi,(Yogyakarta:Pustaka 

Barupress,2015), hlm. 161 

 


