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ABSTRAK 

Di dalam lingkup perekonomian yang terus berubah, persaingan antar 

perbankan syariah semakin kuat. Sebagai salah satu bank yang mendapatkan 

penghargaan Customer Loyalty Award, Bank Syariah Mandiri juga harus tetap 

menjaga nasabahnya agar tidak terjadi Customer Churn (perpindahan nasabah). 

Strategi utama yang harus dilakukan ialah berupaya meningkatkan loyalitas 

nasabahnya, salah satu upaya dalam meningkatkan loyalitas ini adalah dengan 

keberhasilan relationship marketing melalui kualitas hubungan (relationship quality) 

yang terdiri dari kepercayaan, kepuasan dan komitmen yang dibangun oleh Bank 

Syariah Mandiri untuk nasabahnya. Kualitas hubungan merupakan suatu strategi 

dalam rangka membina hubungan jangka panjang dengan nasabah.  

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas hubungan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah secara parsial dan dalam perspektif 

ekonomi islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

pengaruh kualitas hubungan terhadap loyalitas nasabah secara parsial dan dalam 

perspektif ekonomi islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat asosiatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. 

Tempat penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung dengan 

jumlah populasi 2080 nasabah dan sampel 95 nasabah dengan teknik purposive 

sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kusioner, wawancara dan 

dokumentasi. Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas, reliabilitas, 

normalitas dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

sederhana dan uji parsial (uji t). 

Hasil analisis regresi sederhana dinyatakan bahwa kualitas hubungan antara 

nasabah dan Bank Syariah Mandiri yang ditinjau pada sisi loyalitas nasabah  

berpengaruh positif. Sedangkan hasil uji secara parsial (Uji t) adalah 5,431 > 1,985, 

dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga    ditolak dan    diterima yang artinya 
variabel kualitas hubungan berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas 

nasabah. Hasil uji determinasi (  ) diperoleh koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,241, artinya pengaruh kualitas hubungan terhadap loyalitas nasabah dapat 

dijelaskan sebesar 24,1% dan sisanya 75,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

penelitian. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel kualitas hubungan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah karena kualitas hubungan yang dibangun oleh 

Bank Syariah Mandiri telah mampu menumbuhkan rasa kepercayaan, kepuasan dan 

komitmen nasabah sehingga terciptanya loyalitas nasabah. 

Kata Kunci: Relationship Marketing, Kualitas Hubungan (Relationship Quality), 

Kepercayaan, Komitmen, Kepuasan, Loyalitas Nasabah. 
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M O T T O 

 

 

 .....َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم  ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا

 

Artinya: “... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”  

(Q.S An-Nisaa ; 1) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari salah penafsiran menegenai 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.
1
 

2. Kualitas hubungan adalah serangkaian episode interaksi perusahaan 

(membangun tatanan lebih tinggi) yang terjadi antara dua belah pihak 

dalam rentang waktu tertentu untuk menjalin hubungan dengan kualitas 

yang mencapai tujuan bersama melalui beberapa komponen atau dimensi.
2
 

kualitas hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang dibangun oleh 

perusahaan dengan konsumennya.
3
 Dalam penelitian ini yaitu kualitas 

hubungan yang di bangun oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabahnya. 

3. Loyalitas nasabah adalah kesediaan pelanggan agar senantiasa 

menggunakan produk perusahaan dalam jangka panjang, menggunakan 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Gramedia, 

2011), h. 58. 

2
Ching-Hsu Huang, “The Impact of Relationship Quality on Customer Loyalty”. Journal 

of Contemporary Management (Juli 2012), h. 53-68. 

3
Ibid, h. 53-68. 
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produk-produk secara eksklusif, dan merekomendasikan perusahaan 

kepada teman dan rekannya.
4
 

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan penulis akan 

meneliti tentang pengaruh kualitas hubungan antara nasabah dan Bank Syariah 

Mandiri KC Metro Lampung yang di tinjau pada sisi Loyalitas Nasabah. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan objektif 

a. Secara objektif penulis bermaksud melakukan penelitian tersebut 

karena Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung meskipun sudah 

mendapatkan berbagai penghargaan diantaranya yaitu Customer 

Loyalty Award namun bank tersebut harus tetap menjaga kepercayaan, 

kepuasan dan komitmen nasabahnya dalam rangka menjaga hubungan 

jangka panjang. 

b. Judul skripsi ini dipilih karena untuk mengetahui bagaimanakah 

kualitas hubungan yang dibangun oleh Bank Syariah Mandiri KC 

Metro Lampung dalam memperkuat sikap loyalitas nasabah, dan 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sikap ketidakpuasan 

nasabah terhadap bank akan memicu word of mouth sehingga 

memberikan dampak pada berkurangnya keinginan calon nasabah 

terhadap bank, kurangnya sikap positif dengan memberikan 

rekomendasi pada orang lain, dan lain sebagainya. Maka dari itu  

                                                             
4
Christopher Lovelock, Jochen Wirtz, Jacky Mussry, Pemasaran Jasa (Manusia, 

Teknologi, Strategi) (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 76. 
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meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan komitmen nasabah yang 

dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung perlu mendapat 

perhatian serius. 

2. Alasan subjektif 

Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis, dimana penulis ingin 

memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga dan pembaca sebagai 

pembelajaran  mengenai pengaruh kualitas hubungan terhadap loyalitas 

nasabah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung. Kajian ini sesuai 

dengan disiplin ilmu penulis, yaitu perbankan syariah serta didukung oleh 

ketersediaannya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penelitian 

sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah saat ini mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan baik dari sektor jaringan kantor, total aset dan tenaga kerja. Tidak 

hanya terdapat Bank Umum Syariah (BUS) saja tetapi Bank konvensional pun 

mulai membuka Unit Usaha Syariah (UUS), hal ini dilakukan bank 

konvensional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan bank 

syariah ini dapat dilihat dari statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari data yang dipublikasikan total aset Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan 

yang fluktuatif dari bulan November 2014 sampai Mei 2016, tetapi jika dilihat 



4 

 

dalam tahun total aset BUS dan UUS selalu mengalami peningkatan.
5
 

Tabel 1.1 

Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor Dan Tenaga Kerja Perbankan 

Syariah 2014-2016 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Tahun 2016 

Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk perbankan yang 

sesuai dengan ajaran Islam pun semakin meningkat. Pemerintah juga 

mendukung perkembangan bank syariah dengan mengeluarkan Undang-

Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6
 Peningkatan Bank 

Syariah ini diiringi juga dengan meningkatnya persaingan yang terjadi antar 

bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabahnya. Bank Syariah 

melakukan berbagai kegiatan pemasaran untuk menarik minat calon nasabah. 

Di dalam lingkup perekonomian yang terus berubah, persaingan antar 

lembaga keuangan khususnya bank tidak dapat dihindari agar suatu lembaga 

keuangan dapat bertahan dengan kondisi perekonomian yang terus berubah 

                                                             
5
Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”. Otoritas Jasa Keuangan, 

Republik Indonesia Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (Desember 2016) 
6
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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dibutuhkan strategi dengan berinovasi dengan produk atau jasa yang 

dihasilkan. 

Strategi bisnis berupa relationship marketing melalui kualitas hubungan 

(relationship quality) memiliki kaitan yang erat dengan kepuasan hingga 

terciptanya loyalitas pelanggan. Kualitas hubungan (relationship quality) 

digunakan untuk menjaga silaturahmi antara bank dan nasabah. Dengan 

adanya kualitas hubungan yang tinggi, maka nasabah dapat mengendalikan 

integritas bank sebagai penyedia jasa dan mempunyai keyakinan terhadap 

performance bank di masa depan karena tingkat performance bank di masa 

lalu yang telah diputuskan secara konsisten. Kualitas hubungan (relationship 

quality) merupakan kunci keberhasilan dari hubungan pemasaran (relationship 

marketing). Secara umum kualitas hubungan dapat diukur dari kepercayaan, 

kepuasan, dan komitmen.
7
 Dalam beberapa literatur, kualitas hubungan 

(relationship quality) memiliki berbagai konsep diantaranya: kepercayaan, 

kepuasan pelanggan, komitmen, customer orientation, konflik, kerjasama, 

opportunism, kekuatan, adaptasi, suasana, dan ikatan.
8
 

Kepercayaan, kepuasan, komitmen merupakan salah satu faktor yang 

menentukan apakah pelanggan akan loyal atau tidak pada suatu produk atau 

jasa tertentu. Setelah nasabah menggunakan produk yang mereka beli atau 

mengkonsumsi jasa yang telah dibayarkan, maka nasabah akan 

membandingkan kualitas produk yang dibeli atau jasa yang diterima dengan 

                                                             
7
Morgan and Hunt, S.D, “The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing”. 

Journal of Marketing, Vol 58, No. 03 (July, 1994), h. 20-38. 
8
Fandy Tjiptono, Perspektif Manajemen Dan Pemasaran Kontemporer (Yogyakarta: 

Andi, 2000), h. 94. 
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harapan yang sudah dibangun sebelumnya. Jika kualitas produk sesuai atau 

melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa puas. Kepuasan nasabah 

muncul jika kualitas produk sebanding atau melebihi harapan nasabah. 

Sebaliknya, jika kualitas produk lebih rendah dibandingkan dengan harapan, 

nasabah akan tidak puas atau kecewa.
9
 Kaitan antara kepuasan pelanggan 

dengan loyalitas pelanggan terletak pada proses pembentukan loyalitas yang 

disebabkan pelanggan tersebut telah terpenuhi kebutuhan dan keinginannya 

oleh perusahaan. Kepuasan pelanggan yang tinggi akan mengakibatkan 

loyalitas pelanggan meningkat kepada perusahaan.
10

 

Kesetiaan pelanggan menjadi kunci sukses, tidak hanya dalam jangka 

pendek, tetapi keunggulan bersaing yang berkelanjutan karena kesetiaan 

pelanggan memiliki nilai strategik bagi perusahaan. Kenyataan menunjukkan, 

misalnya suksesnya Coca Cola, Singapore Airlines, Xerox, dan sejumlah 

merek lain tidak terlepas dari ikatan yang kuat dari pelanggannya, yaitu 

kesetiaan. Kesetiaan pelanggan terhadap merek merupakan salah satu dari aset 

merek. Ini tentunya amat mahal nilainya karena untuk membangunnya, 

banyak tantangan yang harus dihadapi serta membutuhkan biaya yang besar 

dan waktu yang sangat lama. 

Dalam Islam loyalitas digambarkan dengan hubungan silaturahmi yang 

banyak memberi manfaat tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tapi juga 

dalam bisnis. Silaturahmi dapat menjadi salah satu cara penerapan 

relationship quality untuk menjaga hubungan baik antara produsen dan 

                                                             
9
Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 

16. 
10

Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 264. 
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konsumen. Kualitas hubungan yang terbentuk tadi merupakan bentuk 

komunikasi pemasaran yang mempunyai tujuan menguntungkan kedua pihak 

yang berkaitan untuk orientasi jangka panjang. Pentingnya silaturahmi dan 

menjaganya terdapat dalam Al Quran QS. An Nisaa ayat 1.  

ُهمَ ا  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 رَِجاًًل َكِثيًرا َوِنَساًء  َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءلُ وَن ِبِو َواْْلَْرَحاَم  ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu”.
11

 

 

Dalam Islam, Allah SWT. memberikan garansi bagi hamba-Nya yang 

mau membangun jaringan sesama manusia dalam bentuk silaturrahmi. 

Kesediaan orang bersilaturahmi memberikan empat dampak positif bagi orang 

yang melakukannya dengan sikap yang baik dan santun: membentuk, 

mengukuhkan, memperkuat persaudaraan sesama muslim; akan memperluas 

hubungan dan memperbanyak teman; rezekinya akan dilapangkan Allah; 

usianya dipanjangkan oleh Allah.
12

 

Penelitian ini berfokus pada Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung. 

Alasan pemilihan bank ini karena perkembangan Bank Syariah Mandiri yang 

                                                             
11

Kementrian Agama RI, Al-Quran, Tajwid dan Terjemah (Solo : Abyan, 2014), h. 88. 
12

Ali Hasan,  Marketing Bank Syariah: Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar 

Bank Syariah (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), h. 210. 
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semakin menjanjikan yang melahirkan optimisme nasabah untuk menjalin 

kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Untuk membina rasa percaya 

nasabah kepada Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri membuktikan 

komitmennya pada kepuasan nasabah dengan menawarkan berbagai macam 

pelayanan dan produk perbankan terbaik untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dengan berbagai produk perbankan yang ditawarkan. Bank 

Syariah Mandiri juga mendapat dukungan modal yang berasal dari PT. Bank 

Mandiri sehingga Bank Syariah Mandiri tidak kesulitan dalam permodalan 

untuk mengembangkan perusahaan. 

Alasan lain pemilihan Bank Syariah Mandiri adalah karena Bank 

Syariah Mandiri banyak memperoleh penghargaan dalam berbagai ajang. 

Menurut website resmi Bank Syariah Mandiri mendapat penghargaan 

Customer Loyalty Award yang diberikan oleh Majalah SWA bekerja sama 

dengan lembaga riset Hachiko atas prestasi kategori The Net Promoter Score 

(NPS) Leader for Sharia Banking pada tanggal 9 Februari 2017. Pada tanggal 

16 Desember 2016 memperoleh penghargaan Indonesia Best Banking brand 

Award 2016 yang diberikan oleh Majalah Warta Ekonomi untuk peringkat 

pertama kategori Bank Syariah untuk title Customer Choice, Best Reputation, 

Best Digital, Best Service & Most Efficient. Selanjutnya memperoleh 

penghargaan Islamic Retail Banking Awards 2016 pada tanggal 28 November 

2016 yang diberikan oleh Cambridge Analytica Islamic Finance atas prestasi 
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The Strongest Islamic Retail Bank in Indonesia 2016.
13

 

Jika sebuah hubungan didasari dengan kejujuran, saling percaya dan 

profesional maka akan terciptanya kerukunan antara keduanya. Jika dalam 

bisnis keuangan perbankan, dengan silaturahmi nasabah dan bank dapat 

menjalin hubungan yang baik. Bank dapat lebih banyak memanfaatkan 

hubungan yang kuat antara perusahaan dengan nasabah untuk mendapatkan 

informasi tentang bagaimana cara terbaik untuk melayani pelanggan dan 

menjaga mereka agar tidak berpindah ke bank lain (Customer Churn). 

Berdasarkan jurnal KPMG international dalam jurnalnya Customer Churn 

Management terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelanggan beralih, 

yaitu : Price, Service Quality, Lack Of Features, New Technology Or Product 

Introduced By Competitors, Billing Or Service Disputes/Billing Errors.
14

 

Tabel 1.2 

Jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung 

Tahun Jumlah Nasabah 

2005 - 2017 48.433 

       Sumber: diolah penulis dari dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro 

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri 

KC Metro Lampung mengalami pertumbuhan yang baik. Meskipun demikian 

sebagai salah satu bank yang mengalami pertumbuhan nasabah yang baik 

tetapi sangatlah penting bagi lembaga keuangan khususnya bank untuk 

memenangkan persaingan dalam rangka memberikan perhatian penuh dan 

                                                             
13

http://www.syariahmandiri.co.id/category/penghargaan/ diakses pada tanggal 10 

November 2017 pukul 11.30 WIB. 
14

Delfia Zanna, Hubungan Karakteristik Dan Loyalitas Dalam Mencegah Perpindahan 

Nasabah (Customer Churn), (Studi Kasus Pada Bank Dki Syariah Cabang Pondok Indah), UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi S1, Tahun 2009. 
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pelayanan yang baik terhadap nasabahnya. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk menghadapai masalah ini adalah dengan meningkatkan 

Customer Relationship Management (CRM) melalui kualitas hubungan 

(relationship quality). Evaluasi kualitas hubungan ini diharapkan mampu 

meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kemudian dapat membangun 

dan menjaga loyalitas nasabah, serta menghindari adanya hal-hal seperti Sikap 

negatif terhadap pelaksanaan kegiatan perbankan yang dirasakan nasabah 

kemungkinan akan memicu word of mouth yang kurang baik sehingga 

memberikan dampak pada berkurangnya keinginan calon nasabah yang akan 

memilih Bank Syariah Mandiri sebagai pilihan pertama dalam transaksi 

perbankan, Kurangnya sikap positif dengan memberikan rekomendasi kepada 

orang lain juga merupakan salah satu pemicu turunnya jumlah nasabah yang 

akan bekerjasama dan melalukan kegiatan transaksi kembali di Bank Syariah 

Mandiri.
15

 

Pada intinya ketika Bank Syariah Mandiri mendapatkan sebuah 

penghargaan, namun pada kenyataannya Bank Syariah Mandiri KC Metro 

Lampung masih perlu menjaga hubungan baik dengan nasabahnya. Untuk 

memberikan kepercayaan, kepuasan dan komitmen perlu adanya strategi 

relationship marketing melalui kualitas hubungan untuk membina hubungan 

yang berkelanjutan dengan nasabah diharapkan akan loyal terhadap Bank 

Syariah Mandiri. 

 

                                                             
15

Azka Al Afifa, Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap 

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

Palembang), Uin Raden Fatah Pembang, Skripsi S1, Tahun 2017. 
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Maka dari itu penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Hubungan Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada 

Nasabah Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung)”.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan diatas, maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kualitas hubungan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung? 

2. Bagaimanakah kualitas hubungan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah menurut perspektif ekonomi islam pada Bank Syariah 

Mandiri KC Metro Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang 

hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atau apa yang harus dilakukan 

dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kualitas hubungan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Mandiri KC 

Metro Lampung. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah kualitas hubungan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah menurut perspektif ekonomi islam 

pada Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung.  
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Perbankan Syariah 

sebagai salah satu bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

UIN Raden Intan Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

tentang kualitas hubungan yang dapat mempengaruhi loyalitas nasabah 

sehingga dapat mempertahankan jumlah nasabah menentukan 

kebijakan selanjutnya. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk 

menerapkan teori-teori dan literatur yang diperoleh di bangku kuliah, 

serta memperdalam pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir 

ilmiah dalam bidang manajemen. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan dan referensi bagi 

peneliti lain dalam melakukan penelitian terhadap objek atau masalah 

yang sama di masa yang akan datang. 
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G. Batasan Penelitan 

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang lebih luas dan 

agar penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam maka penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan responden yaitu nasabah 

Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung memenuhi kriteria 

/pertimbangan dalam penentuan sampel penelitian. 

2. Pengkajian dikhususkan pada kualitas hubungan terhadap loyalitas 

nasabah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kualitas Hubungan (Relationship Quality) 

Pemasaran adalah sebagai satu fungsi organisasi dan seperangkat 

proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai 

kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.
16

 Pemasaran 

merupakan suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling 

berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui penciptaan, 

penawaran dan pertukaran produk dan jasa yang bernilai serta 

mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan dan harga agar kebutuhan 

konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan 

tertentu.
17

 

Dalam sebuah pemasaran terdapat lima langkah proses pemasaran 

dengan model sedarhana, yaitu: 

a. Memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan 

b. Merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan 

c. Membangun program pemasaran integrasi yang memberikan nilai yang 

unggul 

                                                             
16

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 12 (Indonesia: PT 

Macanan Jaya Cemerlang, 2010), h. 6. 
17

Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi (Yogyakarta: C.V Andi 

Offset, 2016), h. 42. 
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d. Membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan 

kepuasan pelanggan 

e. Menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan 

ekuitas pelanggan.
18

 

Dalam membangun hubungan yang menguntungkan dan 

menciptakan kepuasan pelanggan terdapat konsep yang sangat penting 

dalam sebuah pemasaran modern yaitu manajemen hubungan pelanggan 

(customer relationship management-CRM) yang difasilitasi oleh 

Relationship Marketing. Adanya strategi pemasaran berupa relationship 

marketing melalui kualitas hubungan (relationship quality) merupakan 

kunci kesuksesan dalam sebuah hubungan pemasaran. Kualitas hubungan 

akan menciptakan sebuah kepuasan dan pada akhirnya akan terbentuknya 

loyalitas.
19

 

Konsep kualitas hubungan (relationship quality) telah muncul dari 

teori dan penelitian dibidang pemasaran hubungan dimana tujuan 

utamanya adalah untuk memperkuat hubungan yang sudah kuat dan untuk 

mengubah pelanggan yang tidak peduli menjadi yang loyal. Kualitas 

hubungan telah didefinisikan oleh beberapa ahli dan mendapatkan hasil 

atau definisi yang bermakna sama, yaitu kualitas hubungan adalah 

membangun tatanan yang lebih tinggi dan terdiri dari beberapa dimensi 

                                                             
18

Philip Kotler, Gary Armstrong, Op.Cit. h. 6. 
19

Morgan and Hunt, S.D, Op.Cit. h. 20-38. 
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yang berbeda. Namun terdapat perbedaan pada komponen atau dimensi 

dari kualitas hubungan tersebut. 

Kualitas hubungan (relationship quality) adalah konstruksi orde 

tinggi yang terdiri dari beberapa komponen atau dimensi yang berbeda 

namun terkait. Komponen ini adalah kepercayaan, konflik, harapan 

kontinuitas, interaksi pembeli-penjual, permintaan, pertentangan, 

pemenuhan, keramahan, waktu berbicara.
20

 

Kualitas hubungan (relationship quality) diartikan sebuah konstruksi 

dengan urutan lebih tinggi dan peran penting dalam pelanggan melakukan 

pengambilan keputusan dengan komponen yang berbeda, yaitu 

kepercayaan pada wiraniaga.
21

 

Kualitas hubungan (relationship quality) adalah sebuah konstruksi 

dengan urutan lebih tinggi dan peran penting dalam pelanggan melakukan 

pengambilan keputusan atau proses pasca-pembelian dalam konsep 

pemasaran yang dibuat dari beberapa dimensi yaitu kepuasan, komitmen, 

kepercayaan dan kualitas keseluruhan.
22

  

Kualitas hubungan ini telah dilihat sebagai salah satu indikator 

penting yang mengukur kekuatan hubungan pelanggan dan merupakan  

                                                             
20

Sandy D. Jap, Chris Manolis, Barton A. Weitz, "Relationship Quality and Buyer–Seller 

Interactions in Channels of Distribution". Vol. 46, No. 3, (november 1999), h. 303-313. 
21

Lawrence A. Crosby, Kenneth R. Evans, Deborah Cowles, “Relationship Quality in 

Services Selling: An Interpersonal Influence Perspective”. Journal of Marketing, Vol. 54, No. 3 

(July 1990), h.68-81. 
22

Chung-Tzer Liua, Yi Maggie Guob, Chia-Hui Lee, “The Effects Of Relationship 

Quality And Switching Barriers On Customer Loyalty”. International Journal of Information 

Management, No. 31 (2011), h. 71-79. 
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faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian kembali pelanggan. 

Kualitas hubungan yang tinggi berarti bahwa pelanggan secara konsisten 

puas dengan kinerja disediakan oleh perusahaan-perusahaan dalam 

pengalaman konsumsi masa lalu.  

Studi sebelumnya telah mengungkapkan berbagai konseptualisasi 

tentang kualitas hubungan. Pada penelitian ini menggunakan teori CH. 

Huang dimana kualitas hubungan diartikan sebagai konstruksi atau 

bangunan orde tinggi dengan komponen atau dimensi kepercayaan, 

kepuasan dan komitmen. Ketiga komponen tersebut merupakan kunci 

kesuksesan sebuah kualitas hubungan.
23

 

1. Kepercayaan (Trust) 

a. Pengertian Kepercayaan 

Kepercayaan (trust) diartikan sebagai kesediaan untuk 

mengandalkan kemampuan, integritas dan motivasi pihak lain 

untuk bertindak dalam rangka memuaskan kebutuhan dan 

kepentingan seseorang sebagaimana disepakati bersama secara 

emplisit maupun eksplisit.
24

 Kepercayaan (trust) secara umum 

dipandang sebagai unsur mendasar bagi keberhasilan suatu 

hubungan. Tanpa adanya kepercayaan suatu hubungan tidak akan 

bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kepercayaan 

didefenisikan sebagai kesediaan untuk bersandar pada mitra bisnis 

                                                             
23

Ching-Hsu Huang, Op.Cit. h. 53-68. 
24

Fandy Tjiptono, Op.Cit. h. 415. 
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yang dipercayai. Kepercayaan juga di definisikan sebagai suatu 

gagasan yang dimiliki oleh seorang pelanggan terhadap suatu 

perusahaan.
25

 

Kepercayaan timbul dari suatu proses yang lama sampai kedua 

belah pihak saling mempercayai. Apabila kepercayaan sudah 

terjalin diantara pelanggan dan perusahaan, maka usaha untuk 

membinanya tidaklah terlalu sulit. 

Dalam sebuah hubungan timbal balik antara kedua belah pihak 

khususnya dalam hal ini hubungan antara pelaku bisnis dan para 

mitranya, kepercayaan sangatlah dibutuhkan walaupun 

kepercayaan tidak dengan mudah untuk diberikan. Kepercayaan 

berkembang menjadi suatu tema yang semakin penting dalam 

sebuah hubungan organisasi, khususnya dalam perubahan desain 

struktur organisasi yang semakin datar.
26

 

Kepercayaan akan muncul dari sebuah keyakinan bahwa 

hubungan kerjasama akan memberikan manfaat seperti yang 

diharapkan oleh kedua belah pihak. Tingginya kepercayaan telah 

meningkatkan hubungan yang terjalin. Ketika kepercayaan muncul, 

maka akan terjalin sebuah hubungan kerjasama dengan tidak 

melupakan sikap jujur, ketika kepercayaan dan kejujuran ada maka 

terjadi peningkatan hubungan kerjasama, sehingga memberikan 

                                                             
25

Nughroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen perspektif kontemporer (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2003), h. 14. 
26

Ahda FA. "Pengaruh bentuk rantai pasokan dan kualitas hubungan perusahaan 

pemasok dalam mewujudkan kinerja pemasaran melalui peningkatan kinerja rantai pasokan". 

Tesis (2009), Semarang: Program Pascsarjana UNDIP. 
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keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dan ketika keuntungan 

yang didapat semakin meningkat, kualitas hubungan pun 

meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses 

terbentuknya kepercayaan antar lain: reputasi perusahaan, besar 

kecilnya perusahaan, saling menyenangi, baik antara pelanggan 

dengan perusahaan maupun antara pelanggan dengan pegawai 

perusahaan.
27

 

b. Kepercayaan Menurut Perspektif Islam 

Kepercayaan dalam perspektif Islam disebut juga dengan istilah 

amanah (dapat dipercaya) adalah sifat penting bagi Islam. Amanah 

secara etimologi yang berarti jujur atau dapat dipercaya. 

Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, 

keterangan. Amanah secara istilah adalah sesuatu yang harus 

dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak 

memilikinya. Maka amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan 

Allah kepada manusia untuk dilaksanakan yang tercakup 

didalamnya. Dalam ajaran Al-Qur‟an, manusia adalah makhluk 

yang memikul beban (mukallaf). 

Pembebanan (taklif) meliputi hak dan kewajiban. Setiap beban 

yang diterima manusia harus dilaksanakan sebagai amanah. 

Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan 

aman, sehingga mu‟min berarti yang beriman, yang mendatangkan 

                                                             
27

P.M. Doney, J.P.Cannon, “An Examination of the Nature of Trust. inBuyer-Seller 

Relationships”. Journal of Marketing, Vol. 61 (April 1997), h. 35-51. 
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keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang 

beriman disebut juga al-mu‟min, karena orang yang beriman 

membawa rasa aman, iman dan amanah.
28

 Amanah manusia 

kepada orang lain, diantaranya mengembalikan titipan kepada yang 

mempunyainya, tidak menipu dan tidak berlaku curang, menjaga 

rahasia dan semisalnya yang merupakan kewajiban terhadap 

keluarga, kerabat dan manusia keseluruhan. Manusia diperintahkan 

Allah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak 

menerimanya, hal ini berkaitan dengan tatanan berinteraksi sosial 

(muamalah). Dalam surat an-Nisa‟ ayat 58 : 

ُكُموا ِإنَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلََمانَاِت ِإَلٰى َأْىِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ ْيَن النَّاِس َأْن َتحْ 

ا يَِعُظُكْم بِِو  ۚ  بِاْلَعْدِل  ِإنَّ اللََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا ۚ  ِإنَّ اللََّو نِِعمَّ  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa’: 58).
29

 

Maka dari uraian tersebut, kepercayaan apabila dikaitkan 

dengan aktivitas Bank Syariah Mandiri yang dalam penelitian ini 

adalah nasabah tabungan, maka kepercayaan nasabah tabungan 

adalah sikap percaya untuk menitipkan sejumlah dananya di Bank 
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Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga 

keuangan bertugas menjaga kepercayaan yang telah diberikan 

nasabah tabungan untuk sebaik-baiknya mengelola dana tersebut. 

Tujuan dari sifat saling percaya ini untuk terlaksananya kerjasama 

yang baik antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah. Dalam 

perspektif Islam, faktor kepercayaan merupakan unsur penting 

karena harus menjadi kepribadian setiap individu dalam komunitas 

masyarakat, agar tercipta harmonisasi pada hubungan dalam setiap 

gerak dan langkah kehidupan. 

 

2. Kepuasan (Satisfaction) 

a. Pengertian Kepuasan 

Satisfaction berasal dari bahasa latin, yaitu satis yang berarti 

enough dan facere yang berarti to do  atau melakukan. Jadi produk 

atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk atau jasa yang 

sanggup memberikan sesuatu yang dicari oleh konsumen sampai 

pada tingkat cukup. Dalam konteks teori consumer behavior, 

kepuasan lebih banyak didefinisikan dari perspektif pengalaman 

konsumen setelah mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk 

atau jasa. Kepuasan adalah respons pemenuhan dari konsumen. 

Kepuasan adalah hasil dari penilaian konsumen bahwa produk atau 
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jasa pelayanan telah memberikan tingkat keningkmatan dimana 

tingkat pemenuhan ini bisa lebih atau kurang.
30

 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antar kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja 

berada dibawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja 

memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, 

maka pelanggan amat puas atau sangat senang.
31

 Dengan 

memahami tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, 

maka perusahaan dapat mengetahui kesenjangan antara yang 

dilakukan perusahaan dan yang pelanggan butuhkan, sehingga 

perusahaan dapat menentukan langkah yang tepat untuk melakukan 

perbaikan di masa mendatang. 

b. Kepuasan Menurut Perspektif islam 

Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang 

menyatakan bahwa kepuasan konsumen terjadi bila kebutuhan 

yang bersifat fisik telah terpenuhi. Dalam Islam, kepuasan terjadi 

manakala telah terpenuhinya kebutuhan fisik maupun non fisik 

seseorang. Kebutuhan fisikpun bukan dalam arti keinginan semata, 

tetapi kebutuhan yang memiliki nilai manfaat tertentu (berdasarkan 

pada tingkat kemaslahatan). Sedangkan kebutuhan non fisik berupa 
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nilai ibadah yang didapati dari apa yang telah dilakukan.
32

 Dalam 

lingkup lembaga keuangan perbankan, kepuasan nasabah dirasakan 

saat nasabah telah merasakan manfaat dari pelayanan, produk dan 

jasa perbankan. Faktor kepuasan memiliki peranan penting sebagai 

salah satu pembuka untuk kesuksesan perbankan, karena dengan 

rasa puas yang dimiliki nasabah tentu akan ada kemungkinan 

nasabah kembali dan akan terus menggunakan pelayanan, produk 

dan jasa perbankan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 disebutkan: 

َربِيَن َواْلَيَتاَمٰى ُقْل َما أَنْ فَ  ۚ  َيْسَأُلوَنَك َماَذا يُ ْنِفُقوَن  ْقُتْم ِمْن َخْيٍر َفِلْلَواِلَدْيِن َواْْلَق ْ

ِبيِل  َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اللََّو بِِو َعِليمٌ  ۚ  َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ  

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 

"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada 

ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan kebaikan 

apapun yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha 

mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah : 215).
33

 

 

3. Komitmen (Commitment) 

a. Pengertian Komitmen 

Variabel ini menambahkan dimensi penting dalam studi 

hubungan pembeli penjual. Ketika kualitas mungkin dipengaruhi 

oleh sifat dasar individu yang terlibat dalam hubungan, sifat dasar 

hubungan antara organisasi dapat mengesampingkan beberapa efek 

                                                             
32

Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 

h. 1688. 
33

Kementrian Agama RI, Op.Cit. h. 33. 



24 

 

karakteristik interpersonal. Contohnya, pembeli dapat bekerja baik 

dengan penjual tetapi penjual mungkin tidak dapat memberikan 

keuntungan pada kebutuhan pembeli. Sebaliknya, organisasi 

mungkin dapat memenuhi kebutuhan pembeli tetapi individu yang 

dilibatkan mungkin tidak dapat bekerja bersama organisasi pada 

level personal.
34

 

Komitmen adalah ikatan atau kontrak yang berupa janji yang 

tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian dan harus dilaksanakan apabila semua 

persyaratan yang telah desepakati bersama telah terpenuhi.
35

 

Komitmen didefinisikan sebagai keyakinan salah satu pihak bahwa 

membina hubungan dengan pihak lain merupakan hal yang penting 

dan berpengaruh terhadap manfaat optimal yang didapat oleh 

kedua pihak dalam berhubungan. Komitmen dengan kerjasama 

didefenisikan sebagai keinginan abadi untuk mempertahankan 

kerjasama yang bernilai. Kerjasama yang bernilai pemasok dan 

penyalur sesuai dengan komitmen, bahwa komitmen kerjasama 

hanya ada ketika kerjasama itu dianggap penting.
36

 

Komitmen merupakan hasrat atau keinginan kuat untuk 

mempertahankan dan melanjutkan relasi yang dipandang penting 

dan bernilai jangka panjang. Komitmen biasanya tercermin dalam 
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perilaku kooperatif dan tindakan aktif untuk tetap mempertahankan 

relasi yang telah terbina.
37

 

Komitmen merupakan motivasi untuk memelihara hubungan 

dan memperpanjang hubungan. Komitmen harus menjadi sebuah 

dimensi penting dalam menentukan kesuksesan hubungan. 

Hubungan bergantung pada komitmen yang saling menguntungkan 

antara pembeli dan penjual. Ketika motivasi untuk memelihara 

hubungan tinggi, maka ada kemungkinan dimana kualitas 

hubungan juga tinggi. Hubungan yang awet menunjukkan sebuah 

kepastian derajad komitmen antara pembeli dan penjual.
38

 

b. Komitmen Menurut Perspektif Islam 

Keyakinan yang kuat untuk tetap berusaha dengan sungguh-

sungguh dan bekerja keras tanpa putus asa dalam mencapai hasil 

yang maksimal haruslah dimiliki perusahaan dan konsumennya 

dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dengan kesungguhan ini 

maka akan mendorong adanya konsistensi pada perusahaan dan 

konsumen dalam menjalankan aktifitas baik secara lahiriyah 

maupun batiniyah. Dengan adanya rasa konsistensi dalam 

melalukan kegiatan, hal inilah yang disebut dengan istiqomah. 

Balasan untuk sikap istiqomah adalah tempat yang paling baik 

untuk janji Allah SWT kepada makhluknya, maka manusia 
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janganlah meragukan janji tersebut. Allah SWT berfirman dalam 

Q.S Fushshilat ayat 30 : 

زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمََلِئَكُة َأًلَّ َتَخاُفوا َوًَل ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اللَُّو ثُمَّ  ن َ َقاُموا تَ ت َ اْست َ

 َتْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم تُوَعُدونَ 

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami 

ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, 

Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: 

“Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; 

dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan 

Allah kepdamu”. (QS. Fushshilat: 30).
39

 

 

B. Loyalitas Nasabah 

1. Pengertian Loyalitas Nasabah 

Loyalitas merupakan satu kata lama yang biasanya digunakan untuk 

menggambarkan kesetiaan dan kepatuhan terhadap negara, gerakan, atau 

individu. Sedangkan loyalitas digunakan dalam konteks bisnis, untuk 

menggambarkan kesediaan pelanggan agar senantiasa menggunakan 

produk perusahaan dalam jangka panjang, apalagi jika menggunakannya 

secara eksklusif, dan merekomendasikan produk-produk perusahaan 

kepada teman dan rekannya.
40

 

Nasabah merupakan pembeli atau konsumen yang melakuan 

pembelian atau mengkonsumsi kembali produk tertentu. Istilah loyalitas 

seringkali diperdengarkan oleh pakar pemasaran maupun praktisi bisnis, 
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loyalitas merupakan konsep yang tampak mudah dibicarakan dalam 

konteks sehari-hari, namun akan sangat sulit jika dianalisis 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.
41

 

Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan 

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.
42

 

Loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai orang yang membeli, 

khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. Loyalitas 

pelanggan merupakan seseorang yang terus menerus dan berulang kali 

datang ke suatu 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.
43
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Loyalitas pelanggan diartikan komitmen yang kuat untuk membeli 

lagi atau berlangganan kembali atas suatu produk atau jasa tertentu di 

masa yang akan datang meskipun ada pengaruh situasi.
44

 

Loyalitas pelanggan tidak hanya membeli ulang suatu barang atau 

jasa, tetapi harus memiliki komitmen dan sikap yang positif terhadap 

perusahaan jasa, misalnya dengan merekomendasikan kepada orang lain 

untuk membeli.
45

 

Loyalitas pelanggan adalah pelanggan yang sangat puas atas produk 

atau jasa tertentu sehingga mempunyai antusiasme untuk memperkenalkan 

kepada siapapun yang dikenalinya.
46

 

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas pelanggan adalah kesediaan pelanggan agar senantiasa 

menggunakan produk perusahaan dalam jangka panjang, menggunakan 

produk-produk secara eksklusif, dan merekomendasikan perusahaan 

kepada teman dan rekannya. 

Pelanggan yang benar-benar loyal bukan saja sangat potensial 

menjadi word of mouth advertisers, namun juga kemungkinan besar loyal 

pada portofolio produk dan jasa perusahaan selama bertahun-tahun. 

Konsep loyalitas pelanggan dicerminkan sebagai perilaku pembelian ulang 

yang kerapkali dihubungankan dengan loyalitas merek (brand loyalty). 
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Akan tetapi, ada perbedaan diantara keduanya. Bila loyalitas merek 

mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu, maka 

perilaku pembelian ualang semata-mata menyangkut pembelian merek 

tertentu yang sama secara berulang kali (bisa dikarenakan memang hanya 

satu-satunya merek yang tersedia, merek termurah, dan sebagainya). 

Pembelian ulang bisa merupakan hasil dominasi pasar oleh perusahaan 

yang berhasil membuat produknya menjadi satu-satunya alternatif yang 

tersedia. Pembelian ulang bisa pula merupakan hasil dari upaya promosi 

terus-menerus dalam rangka memikat dan membujuk pelanggan untuk 

membeli kembali merek yang sama. 

Perilaku pembelian ulang (repeat purchasing behavior) bisa 

dijabarkan menjadi dua kemungkinan yaitu loyalitas dan inersia. Faktor 

pembedanya adalah sensitivitas merek (brand sensitivity) yang 

didefinisikan sebagai sejauh mana nama merek memainkan peran kunci 

dalam proses pemilihan alternatif dalam kategori produk tertentu. 

Sensitivitas merek dipengaruhi oleh persepsi terhadap perbedaan antar 

merek dan tingkat keterlibatan konsumen dalam kategori produk. 

Pembelian ulang dalam situasi sensitivitas yang kuat disebut dengan 

loyalitas. Sebaliknya, jika pembelian ulang dalam situasi sensitivitas 

merek yamg lemah maka dikategorikan sebagai inersia, yakni konsumen 

cenderung membeli ulang merek yang sama, namun ia tidak menganggap 

nama merek itu penting, karena ia tidak bisa membedakan berbagai merek 
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yang ada dan tidak terlibat secara intensif dalam pemilihan kategori 

produk.
47

 

Menciptakan hubungan yang kuat dan erat adalah hal yang menjadi 

kunci suatu keberhasilan pemasaran jangka panjang. Perusahaan yang 

ingin membentuk ikatan pelanggan yang kuat harus memperhatikan 

sejumlah pertimbangan yang beragam. Berinteraksi dengan pelanggan 

merupakan hal penting dalam manajemen hubungan pelanggan. Beberapa 

perusahaan menciptakan mekanisme berkelanjutan yang membuat manajer 

senior dapat terus terhubung umpan balik pelanggan dari lini depan. 

2. Model Loyalitas Nasabah 

Berdasarkan literatur, telah diidentifikasi bahwa terdapat tiga model 

populer dalam konseptualisasi loyalitas pelanggan: 

a. Model pertama, memandang loyalitas sebagai sikap yang kadang-

kadang mengarah pada terjalinya relasi dengan merek. Model ini 

berargumen bahwa harus ada komitmen sikap terhadap suatu merek, 

baru bisa terbentuk loyalitas sejati. Sikap ini tercermin dalam 

serangkaian keyakinan positif yang konsisten terhadap merek yang 

dibeli. Sikap semacam ini diukur dengan jalan menanyakan kepada 

pelanggan terhadap merek tertentu. Kekuatann sikap ini merupakan 

prediktor kunci pembelian merek dan pola pembelian ulang. Pelanggan 

yang loyal menjalin relasi khusus dengan merek-merek tertentu. 
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b. Model kedua, mendasarkan loyalitas lebih pada pola pembelian masa 

lalu dibandingkan motivasi atau komitmen konsumen terhadap merek. 

Model ini mengandalkan data longitudinal tentang pola pembelian 

diberbagai kategori produk dan dibanyak negara. Perspektif ini 

mengungkapkan bahwa hanya sedikit konsumen yang tergolong loyal 

monogami(loyal 100%). Salah satu acangan pada model ini adalah 

Dirichlet model yang mengasumsikan bahwa: 

1) Merek-merek kecil cenderung mengalami kerugian ganda 

2) Penetrasi bervariasi cukup signifikan 

3) Ukuran loyalitas pembelian ulang cenderung meningkat seiring 

dengan penigkatan penetrasi 

4) Hanya sedikit pembeli merek yang 100% loyal dan biasanya 

mereka bukanlah pembeli kelas berat 

5) Sebagian besar orang lebih sering membeli merek-merek lain 

dibandingka merek tertentu 

6) Duplikasi pembelian antar merek bervariasi sesuai dengn penetrasi 

pasar. 

c. Model ketiga, menggunakan ancangan kontingensi yang beranggapan 

bahwa  konseptualisasi terbaik untuk loyalitas adalah bahwa hubungan 

antara sikap dan perilaku dimoderasi oleh variabel-variabel 

kontingensi, seperti kondisi individu saat ini, karakteristik individu, da 

situasi pembelian yang dihadapi konsumen. Dengan demikian, sikap 

positif terhadap merek mungkin hanya memberikan prediksi yang 

lemah mengenai  apakah merek tersebut akan dibeli atau tidak pada 

kesempatan pembelian berikutya, karena banyak faktor lain yang 
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berpengaruh terhadap merek-merek yang dinilai paling tepat untuk 

dibeli.
48

 

3. Jenis-jenis Loyalitas Nasabah 

Terdapat empat jenis loyalitas, yaitu: 

a. Tanpa Loyalitas  

Bahwa beberapa pelanggan tidak mengembangkan loyalitas terhadap 

produk atau jasa tertentu.  Tanpa loyalitas ditandai dengan keterkaitan 

yang rendah dikombinasikan dengan tingkat pembelian yang rendah di 

kombinasikan dengan tingkat pembelian yang rendah. Secara umum, 

perusahan harus menghindari para pembeli jenis ini karena mereka 

tidak akan menjadi pelanggan yang loyal. 

b. Loyalitas yang lemah  

Dengan keterlibatan yang rendah serta dengan pembelian berulang 

yang tinggi menghasilkan loyalitas yang lemah. Pelanggan ini membeli 

karena kebiasaan. Dengan kata lain, faktor non sikap dan faktor situasi 

merupakan alasan utama membeli. Loyalitas jenis ini sering terjadi 

pada produk yang sering di beli. 

c. Loyalitas Tersembunyi  

Keterkaitan yang relatif tinggi serta dengan tingkat pembelian berulang 

yang rendah menunjukan loyalitas tersembunyi, pengaruh situasi, dan 

bukan pengaruh sikap yang menentukan untuk melakukan pembelian 

berulang. 
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d. Loyalitas Premium 

Jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan, terjadi bila ada tingkat 

keterkaitan tinggi dan tingkat pembelian ulang yang juga tinggi. Jenis 

loyalitas ini lebih disukai untuk semua pelanggan di setiap 

perusahaan.
49

 

Dengan mengkombinasikan komponen sikap dan perilaku pembelian 

ulang, maka didapatkan empat situasi kemungkinan loyalitas. Loyalitas 

pelanggan berdasarkan sikap dan perilaku pembelian ulang terbagi 

menjadi empat, yaitu: 

a. No Loyalty 

Bila siakap dan perilaku pembelian ualang pelanggan sama-sama 

lemah, maka loyalitas tidak akan terbentuk. Ada dua kemungkinan 

penyebabnya. Pertama, sikap yang lemah (mendekati netral) bisa 

terjadi bila suatu produk/jasa baru diperkenalkan atau pemasarnya 

tidak mampu mengkomunikasikan keunggulan unik produknya. 

Kedua, berkaitan dengan dinamika pasar, dimana merek-merek yang 

berkompetisi dipersepsikan serupa atau sama. 

b. Spurious Loyalty 

Bila sikap yang relatif lemah dibarengi dengan pola pembelian ulang 

yang kuat, maka yang terjadi adalah spurious loyalty atau captive 

loyalty. Situasi semacam ini ditandai dengan pengaruh faktor non-

siakp dan perilaku. Pada situasi ini bisa juga dikatakan sebagai inersia, 
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dimana konsumen sulit membedakan berbagai merek dalam kategori 

produk dengan tingakat keterlibatan rendah, sehingga pembelian ulang 

dilakukan atas dasar pertimbangan situasional. 

c. Latent Loyalty 

Situasi ini tercermin bila sikap yang kuat dibarengi dengan pola 

pembelian ulang yang lemah. Situasi ini disebabkan oleh pengaruh 

faktor-faktor non-sikap yang sama kuat bahkan cenderung lebih kuat 

ketimbang faktor sikap dalam menentukan pembelian ulang.  

d. Loyalty 

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan pemasar, 

dimana konsumen bersikap positif terhadap jasa atau penyedia jasa 

bersangkutan dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten.
 50

 

4. Strategi Membagun Loyalitas Nasabah 

a. Perusahaan perlu membangun fondasi yang solid untuk menciptakan 

loyalitas pelanggan yang meliputi portofolio segmen pelanggan yang 

tepat, menarik pelanggan yang tepat, melakukan tingkatan jasa, dan 

menghantarkan tingkat kepuasan yang tinggi. 

b. Perusahaan perlu membangun ikatan erat dengan konsumennya, baik 

dengan cara memperdalam hubungan melalui cross-selling dan 

bundling maupun menambah nilai bagi pelanggan melaui penghargaan 

bagi loyalitas dan ikatan hubungan yang lebih tinggi. 
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c. Perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengeliminasi faktor-faktor 

yang menyebabkan “perpindahan pelanggan (churn)” hengkangnya 

pelanggan lama menggantinya dengan pelanggan baru.
51

 

5. Keuntungan dari Loyalitas Nasabah 

a. Dapat menambah pembelian, pelanggan individu juga menambah 

pembelian ketika anggota keluarga mereka bertambah atau ketika 

tigkat pendapatan mereka meingkat. 

b. Dapat mengurangi biaya operasional, pelanggan tidak banyak 

melakukan kesalahan ketika terlibat dalam proses operasional, 

sehingga berkontribusi pada produktivitas yang lebih tinggi. 

c. Mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa 

pelanggan yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas dan 

merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. 

d. Dapat mengurangi biaya pemasaran, karena biaya untuk menarik 

pelangan yang baru lebih mahal.
52

 

6. Karakteristik Loyalitas Nasabah 

Pelanggan yang sangat puas akan tetap setia dalam waktu yang lebih 

lama, membeli lebih banyak ketiak 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 
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baru karena transaksinya rutin. Oleh karena itu perlu mengetahui 

karakteristik 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 

kepada pilihannya. 

b. Konsumen yang loyal lebih memungkinkan merasakan tingkat resiko 

yang lebih tinggi dalam pembeliannya. 

c. Konsumen yang loyal terhadap merek juga mungkin loyal terhadap 

toko. 

d. Kelompok konsumen yang minoritas cenderung untuk lebih loyal 

terhadap merek. 

7. Mengukur Loyalitas Nasabah 

Secara gari besar, literatur loyalitas pelanggan didominasi oleh dua 

aliran utama, yaitu aliran stokastik (behavioral) dan deterministik (sikap). 

a. Aliran Stokastik atau perspektif behavioral 

Berdasarkan perspektif ini, loyalitas diartikan sebagi pembelian 

ulang suatu merek secara konsisten oleh pelanggan. Setiap kali 

konsumen membeli ulang suatu produk tertentu, bila ia membeli merek 

produk yag sama, maka ia dikatakan pelanggan yag setia pada merek 
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tersebut dalam kategori produk bersangkutan. Ada tiga macam ukuran 

loyalitas behavioral yang banyak digunakan: 

1) Ukuran proporsi pembelian 

a) Loyalitas terjadi apabila seorang konsumen membeli ulang 

hanya satu merek tertentu. 

b) Loyalitas ditentukan berdasarkan persentase total pembelian 

merek favorit. Dalam banayak situasi, konsumen dikatakan 

loyal apabila persentase pembelian merek favoritnya melebihi 

50% atau 75%. 

c) Loyalitas  diukur berdasarkan pesentase total pembelian dua 

atau tiga merek yang paling sering dibeli.  

2) Ukuran urutan pembelian 

a) Konsumen loyal pada dua merek dengan pola pembelian 

ABABABAB atau AABBAABB. 

b) Konsumen secara konsisten membeli merek selama periode 

waktu tertentu dan kemudian beralih membeli lain secara 

konsisten AAABBB. 

c) Konsumen cenderung setia pada sebuah merek spesifik, namun 

kadang-kadang mencoba merek lain (AABAAACAA). 

d) Konsumen tidak loyal pada salah satu merek. 

e) Konsumen dianggap loyal pada merek tertentu manakala ia 

membeli merek tersebut tiga kali atau lebih secara berturut-

turut. 
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3) Ukuran probabilitas pembelian 

Ukuran ini mengkombinasikan antara proporsi da uruta pembelian 

berdasarkan sejarah pembelian yang dilakukan pelanggan dalam 

periode yang relatif lama. 

b. Aliran Detrministik atau perspektif sikap 

Tujuan utama pengukuran loyalitas berdasarkan perspektif sikap 

bukanlah untuk mengetahui apakah seseorang loyal atau tidak, namun 

untuk memahami intensitas loyalitasnya terhadap merek atau 

perusahaan. Contoh pengukuran berdasarkan perspektif sikap meliputi: 

1) Brand preference, konsumen dianggap loyal terhadap merek yang 

disebutnya ketika menjawab pertanyaan: merek apa yang anda 

suka?. 

2) Constancy of preference, loyalitas disimpulkan apabila apabila ada 

kesamaan konstansi sikap positif terhadap merek sepesifik selama 

periode beberapa tahun. 

3) Brand name loyalty, tingkat loyalitas diukur berdasarkan responden 

terhadap item pertanyaan 5-poin (sangat setuju). 

4) Jarak antara acceptance region dan rejection region, dalam 

pengukura ini, merek-merek dinilai dalam kontinum brad 

preference, kemudian di kelompokan dalam acceptance, neutrality 

dan rejection regions. Semakin jauh jarak antara accepted brands, 

maka semakin besar pula tingkat loyalitas. 
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5) Jarak antara acceptance region dan neutrality region, semakin jauh 

jarak antara accepted brands dan neutral brands, semakin besar 

tingkat loyalitas. 

6) Proporsi atau jumlah merek dalam acceptance, semakin banyak 

jumlah merek aktual yang berada dalam acceptance region, 

semakinbesar kecenderungan terjadinya multibrand loyalty dan 

semakin kecil kecenderungan terjadinya unibrand loyalty.  

7) Proposi atau jumlah merek dalam rejection region, semakin besar 

jumlah merek dalam rejection region, semakin besar pula tingkat 

loyalitas konsumen terhadap merek-merek yang berada dalam 

acceptance region.
53

 

Terdapat dua kondisi yang berhubungan dengan loyalitas, yaitu 

retensi pelanggan (customer retention) dan total pangasa pelanggan (total 

share of customer). Retensi pelanggan menjelaskan lamanya hubungan 

dengan pelanggan. tingkat retensi pelanggan adalah persentase pelanggan 

yang telah memenuhi sejumlah pembelian ulang selama periode waktu 

yang terbatas. Sedangkan pangsa pelanggan suatu perusahaan menunjukan 

persentase dari anggaran pelanggan yang di belanjakan dari perusahaan 

tersebut.
54

 

Berdasarkan pengukuran yang telah diutarakan, pemahaman 

loyalitas nasabah dapat diukur dengan: 

a. Pelanggan yang menjadikan perusahaan sebagai pilihan utama  
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b. Pelanggan membicarakan hal-hal positif tentang perusahaan kepada 

orang lain 

c. Pelanggan yang merekomendasikan perusahaan kepada orang lain 

d. Pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi pesaing untuk pindah 

e. Pelanggan menganjurkan orang lain untuk bekerjasama dengan 

perusahaan 

Customer loyalty merupakan invisible advocate bagi suatu 

perusahaan. Nasabah tersebut yang akan membela produk perusahaan 

secara sukarela akan selalu berusaha merekomendasikan kepada orang 

lain. Secara otomatis word of mout akan bekerja. 

8. Loyalitas Nasabah Menurut Perspektif Islam 

Loyalitas pelanggan adalah komitmen untuk bertahan secara 

mendalam dengan melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali 

dengan produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan 

datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Dalam Islam, 

ada Nabi Muhammad SAW yang pada saat berdagang tidak hanya sekedar 

melakukan transaksi, tetapi juga telah melakukan berbagai aktivitas untuk 

merebut mind share, market share dan heart share. Hal ini dibuktikan 

dengan kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam mem-positioning-kan 

dirinya pada semua target market yang telah di segmentasi sebelumnya. 

Segmenting yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum melakukan 

perdagangan pun bukan hanya sebatas faktor geografis dan demografis 

tetapi juga menyentuh faktor psikologis dan individu sebagai segmen 
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pasar terkecil. Kehebatan Nabi Muhammad SAW dalam membentuk serta 

konsistensinya untuk menjaga diferensiasi dengan yang lain, strategi 

bernegosiasi hingga keterbukaan dalam bertransaksi menunjukkan 

kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam merebut market share dari 

konsumen. Heart share yang selalu menjadi perhatian para marketer pada 

saat ini juga telah menjadi perhatian Nabi Muhammad SAW pada saat itu. 

Nabi Muhammad SAW tidak hanya mampu menciptakan pelanggan 

yang loyal (loyalty customer) tetapi juga mampu mencipatakan pelanggan 

yang percaya (trusty customer) dengan menggunakan formula kejujuran, 

keikhlasan, silaturahmi dan bermurah hati yang menjadi inti dari seluruh 

kegiatan marketing yang dilakukan oleh Muhammad. Pada tahap ini, Nabi 

Muhammad SAW tidak hanya mampu memenangkan heart share tetapi 

juga soul share.
55

 

Berhasilnya Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan loyalitas 

pelanggannya saat melakukan perdagangan, hal inilah yang dapat 

dijadikan contoh setiap usaha pada masa sekarang. Khususnya dalam hal 

ini aktivitas perbankan, karena banyak strategi yang berhasil yang 

diterapkan Nabi Muhammad dengan cara-cara yang Islami dan tidak 

merugikan orang lain. Dalam QS. Hud ayat 112 disebutkan: 
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ِإنَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيرٌ  ۚ  َفاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوًَل َتْطَغْوا   

“Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 

diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu 

dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan.” (QS. Hud: 112).
56

 

 

C. Perbankan Syariah 

1. Definisi dan fungsi Bank 

Pengertian dan Fungsi Bank Bank adalah Suatu badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.
57

 

Dalam undang-undang No. 07 Tahun 1992 yang kemudian diubah 

menjadi undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan 

menyatakan bahwa:
58

 

a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  
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b. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

c. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran 

 

2. Bank Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 

1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.
59

  

Bank Islam atau yang selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, 

adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. 

Bank Islam atau yang biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah 

lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya 

dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi 

Muhammad SAW. Atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 
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lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta pengedaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. 

Antonio dan Perwataatmdja membedakan menjadi dua 

pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip 

syariah Islam.
60

 

1) Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam. 

2) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, 

adalah bank yang tatacara beroperasinya mengacu pada ketentuan-

ketentuan Al-quran dan Hadis, sementara bank yang beroperasi 

sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya 

itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang 

menyangkut tatacara bermuamalat dalam Islam. 

Berdasarkan pengertian diatas, bermuamalat secara Islam itu 

adalah terbebas dari hal yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba 

(bunga), kegiatan maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan terbebas 

dari perkara yang tidak sah (bathil). Bank syariah atau bank islam 

memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan bank konvensional. 

Keistimewaan itu terletak pada sistem pengoperasionalnya yang tidak 

menerapkan praktek-praktek diatas. Adapun penjelasan dari praktek 

tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                             
60

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 

h. 2. 



45 

 

1) Riba 

a) Pengertian Riba 

Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam 

pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan 

membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti 

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara 

bathil. Secara juristikal, riba mengandung dua pengertian: 

Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana 

pertukaran uang tersebut dengan uang yang sama, misal dollar 

for dollar excange dan tambahan nilai uang pada satu sisi yang 

sedang melakukan kontrak tatkala komoditas yang 

diperdagangkan secara barter itu pada jenis yang sama. Ada 

beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara 

umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba 

adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli 

maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan 

dengan prinsip muamalat dalam Islam. 

b) Hukum Riba 

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur‟an tidak 

diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap: 

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang 

pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka yang 
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memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub 

kepada Allah SWT.  

ْربُ َو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفََل يَ ْربُو ِعْنَد اللَِّو  َوَما آتَ ْيُتْم  ۚ  َوَما آتَ ْيُتْم ِمْن رِبًا ِلي َ

َفُأولَِٰئَك ُىُم اْلُمْضِعُفونَ ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَو اللَِّو   
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah 

pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan 

(pahalanya).” (Q.S. Ar Rum: 39).
61

 

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. 

Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang 

Yahudi yang memakan riba. 

ِىْم َعْن  َفِبظُْلٍم ِمنَ  الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِّ

َوَأْخِذِىُم الرِّبَا َوَقْد نُ ُهوا َعْنُو َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس  ۚ   َسِبيِل اللَِّو َكِثيًرا

ُهْم َعَذابًا  َأِليًمابِاْلَباِطِل َوَأْعَتْدنَا ِلْلَكاِفرِيَن ِمن ْ  
 “Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami 

haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-

baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena 

mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan 

disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya 

mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka 

memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah 
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menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka 

itu siksa yang pedih.” (Q.S. An Nisa: 160-161)
62

 

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada 

suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir 

berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang 

cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan 

pada masa tersebut. Allah berfirman : 

َوات َُّقوا اللََّو َلَعلَُّكْم  ۚ  يَن آَمُنوا ًَل تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة يَا أَي َُّها الَّذِ 

 تُ ْفِلُحونَ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada 

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran: 

130).
63

 

Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharam-

kan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini 

adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. 

ِقَي ِمَن الرِّبَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوَذُروا َما بَ   

 رُُءوسُ  فَ َلُكمْ  تُ ْبُتمْ  َوِإنْ  ۚ   َوَرُسوِلوِ  اللَّوِ  ِمنَ  ِبَحْربٍ  َفْأَذنُوا تَ ْفَعُلوا َلمْ  فَِإنْ  ۚ  

تُْظَلُمونَ  َوًَل  َتْظِلُمونَ  ًَل  َأْمَواِلُكمْ   
 “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu 

orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan 
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rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al Baqarah: 278-

279).
64

 

 

2) Maysir 

a) Pengertian Maysir 

Kata Maysir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah 

memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras 

atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga 

disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran 

adalah kata `azlam` yang berarti perjudian. Judi dalam 

terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang 

dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa 

yang mengguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain 

dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu 

tindakan atau kejadian tertentu”. 

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara 

mendalam mahupun hanya berperan sedikit saja atau tidak 

berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata 

(misalnya hanya mencuba-cuba) di samping sebagian orang-

orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan 

apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan 
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suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-

benar masuk dalam kategori definisi berjudi. 

b) Hukum Maysir 

Al-Quran secara terang-terangnya mengutuk perlakuan 

tersebut. Oleh yang demikian, niat tidak menghalalkan cara 

yang mana berjudi untuk membantu orang yang memerlukan 

adalah tidak membawa kepada alasan yang kukuh untuk 

menerima ganjaran daripada perjudian (maisir). Perbedaan 

antara perjudian dan gharar di dalam transaksi ialah telah 

mengurangkan, dan oleh itu ahli ekonomi telah menyedari akan 

struktur pada kedua-duanya. (Perjudian) Al-maysir terlarang 

dalam syariat Islam, dengan dasar al-Quran, as-Sunnah, dan 

ijma‟. Dalam al-Quran, terdapat firman Allah subhanahu wa 

Ta‟ala :  

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزًَلُم رِْجٌس ِمْن 

ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم  تُ ْفِلُحونَ َعَمِل الشَّ  

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.” (Qs. Al-Ma’idah: 90).
65
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3) Gharar 

a) Pengertian Gharar 

Gharar menurut bahasa adalah khida‟ (penipuan). Dari segi 

terminologi : penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang 

diakadkan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur 

kerelaan. Menurut Islam, gharar ini merusak akad. Demikian 

Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-

Nawawi menyatakan bahwa larangan gharar dalam bisnis Islam 

mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin 

keadilan. Gharar adalah suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas 

kuantitas, kualitas, harga dan waktu terjadinya transaksi tidak 

jelas. Aktivitas bisnis yang mengandung gharar adalah bisnis 

yang mengandung risiko tinggi, atau transaksi yang dilakukan 

dalam bisnis tak pasti atau kepastian usaha ini sangat kecil dan 

risikonya cukup besar. 

b) Hukum Gharar 

Dalam syari‟at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan 

dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang 

berbunyi. “Artinya: Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 

melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.” Dalam 

sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang 

lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta 



51 

 

orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam 

firmanNya.  

اِم ِلَتْأُكُلوا َفرِيًقا  َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّ َوًَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

ْثِم َوَأنْ ُتمْ  تَ ْعَلُمونَ  ِمْن َأْمَواِل النَّاِس بِاْلِْ  

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 

kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 188).
66

 

 

4) Bathil 

a) Pengertian Bathil 

Bathil (al-Bathil), berasal dari kata bathala, yabthulu yang 

berarti rusak, salah, palsu, tidah syah, tidak memenuhi syarat 

dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut 

ketentuan agama. Kata batil yang merupakan lawan dari kata 

al-haq di dalam Al-Qur‟an terdapat sebanyak 26 kali. Kata 

bathil memiliki pembahasan yang erat dan sangat berpengaruh 

dalam berbagai aspek dalam ajaran Islam secara gelobal antara 

lain: Aspek Akidah, kebatilan bila menodai akidah seseorang, 

niscaya rusak dan sangat berbahaya. Ciri-ciri yang bisa 

merusak akidah adalah Syirik, Takhayul dan Khurafat. 
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b) Hukum Bathil 

Nabi Muhammad SAW bersabda : “orang yang membaca 

Al-Qur‟an akan memiliki quwwatul-furqan (kemampuan 

membedakan) antara yang benar dan salah, halah dan haram, 

legal dan ilegal di mata Allah SWT”. Lenyapnya sesuatu yang 

bathil karna sebenarnya yang haq pasti akan menang. Allah 

SWT berfirman:  

ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن زَُىوًقا ۚ  َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَىَق اْلَباِطُل   
“Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap, 

sesumgguhnya yang bathil itu sesuatu yang pasti lenyap. (Qs. 

Al-Israa: 81).
67

 

 

Bank syariah atau bank Islam memiliki keistimewaan bila 

dibandingkan dengan bank konvensional. Keistimewaan itu 

terletak pada sistem pengoperasionalnya yang tidak 

menerapkan riba. Agar lebih jelas berikut adalah perbedaan 

antara bank syariah dengan bank konvensional. 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
68

 

NO BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL 

1 Investasi, hanya untuk proyek 

dan produk yang halal serta 

menguntungkan. 

Investasi, tidak  mempertimbangkan 

halal atau haram asalkan proyek 

yang dibiayai menguntungkan. 

2 Return yang dibayar dan/atau 

diterima berasal dari bagi 

hasil atau pendapatan lainnya 

berdasar prinsip syariah.  

Return baik yang dibayar kepada 

nasabah penyimpan dana dan return 

yang diterima dari nasabah berupa 

bunga. 
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3 Perjanjian dibuat dalam 

bentuk akad sesuai dengan 

syariah Islam. 

Perjanjian menggunakan hukum 

positif yang berlaku. 

4 Orientasi pembiayaan, tidak 

hanya untuk keuntungan akan 

tetapi juga falah oriented, 

yaitu berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat. 

Orientasi pembiayaan untuk 

memperoleh keuntungan atas dana 

yang dipinjamkan. 

5 Hubungan antara bank dan 

nasabah adalah sebagai mitra. 

Hubungan antara bank dan nasabah 

adalah sebagai kreditur dan debitur. 

6 Dewan pengawas terdiri atas 

BI, Bapepam, Komisaris, dan 

Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) 

Dewan pengawas hanya terdiri dari 

BI, Bapepam, dan Komisaris. 

7 Penyelesaian sengketa 

diupayakan diselesaikan 

secara musyawarah antara 

bank dan nasabah, melalui 

peradilan agama. 

Penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan negeri.
69

 

 

Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional 

yaitu terletak pada pembagian keuntungan, dimana bank konvensional 

menerapkan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapka sistem 

bagi hasil. Berikut adalah perbedaan antara bunga dan bagi hasil: 

1) Bagi hasil, sistem ini meliputi tata cara pengembalian hasil usaha 

antaa pemilik dana (shahibul mal) dengan pengelola dana 

(mudharib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank 

dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan 

nasabah penerima dana. Sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan 

di awal saat akad. Terdapat beberapa jenis bagi hasil, antara lain: 

a) Profit sharing, yaitu sistem pembagian keuntungan yang 

didapat dari suatu usaha. 
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b) Gross Profit Sharing, yaitu pendapatan usaha dikurangi harga 

pokok biaya produksi. 

c) Revenue Sharing, yaitu pendapatan usaha yang dijadikan dasar 

perhitungan. 

2) Sistem bunga, ekonomi islam yang didasarkan pada prinsip syariah 

tidak mengenal prinsip bunga karena menurut Islam bunga adalah 

riba yang haram (terlarang) hukumnya.
70

 Riba adalah pengambilan 

tambahan secara batil dalam suatu transaksi jual beli maupun 

pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah 

Islam. Jenis-jenis riba adalah sebagai berikut:
71

 

a) Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu 

yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang (muqtaridh). 

b) Riba Jahiliyyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya 

karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada 

waktu yang ditetapkan. 

c) Riba Fadhl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar 

atau takaranyang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan 

itu termasuk dalam jenis barang ribawi. 

d) Riba Nasi’ah, yaitu penanggulahan penyerahan atau 

penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan 

jenis barang ribawi lainnya. 

                                                             
70

Ascarya,  Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 

26.  
71

M.Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Pers, 

2017), cet. ke-27,h. 41.  



55 

 

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah 

1) Landasan Hukum Islam 

a) Al-Quran surat Al-Baqarah: 275 

ْيطَاُن ِمنَ  اْلَمسِّ  الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا ًَل يَ ُقوُموَن ِإًلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُو الشَّ

ْيُع ِمْثُل الرِّبَا  ۚ   ِلَك بَِأن َُّهْم قَاُلوا ِإنََّما اْلب َ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا ۚ  ذَٰ َوَأَحلَّ اللَُّو اْلب َ  

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan 

mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)
72

 

2) Landasan Hukum Positif 

a) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perbankan syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya.
73

 

b) Beberapa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan Peraturan 

Bank Indonesia (PBI)  mengenai Perbankan syariah
74
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c. Karakteristik Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain; asas 

kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan 

kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank 

syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan 

prinsip antara lain sebagai berikut:
75

 

1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuk 

2) Tidak mengenal konsep time value of money 

3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas 

4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif 

5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang 

6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. 

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah 

memenuhi syarat berikut ini:
76

 

1) Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman 

2) Bukan riba 

3) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain 

4) Tidak ada penipuan (gharar) 

5) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan 

6) Tidak mengandung unsur judi (maysir). 

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal 

yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran islam berkaitan 

dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya. 
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d. Tujuan Bank Syariah 

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan 

dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai 

institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain 

bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank 

konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai 

berikut :
77

  

1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana 

meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

2) Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses 

pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk 

berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap 

menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah.  

3) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan 

berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.  

4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat 

beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan 

metode lain. 

e. Fungsi Bank Syariah 

Berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga 
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dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, 

yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, 

atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau 

ta‟zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain 

itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari 

wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) 

sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan 

beberapa skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba 

memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu fungsi manajer investasi, 

fungsi investor, fungsi sosial, dan fungsi jasa keuangan. Keempat 

fungsi tersebut akan dibahas secara detail sebagai berikut:
78

 

1) Fungsi Manajer Investasi  

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh 

bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, 

bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana 

(shahibul mal) dalam hal dana tersebut harus disalurkan pada 

penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat 

menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank 

syariah dan pemilik dana. 

2) Fungsi Investor 
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Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai 

investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang 

dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor 

yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar 

ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank 

syariah harus, menggunakan alat investasi yang sesuai dengan 

syariah. 

3) Fungsi Sosial 

Fungsi sosial bank syariah merupakan suatu yang melekat 

pda bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan 

oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu 

instrumen zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf  (ZISWAF) dan 

instrumen Qardhul Hasan. 

4) Fungsi Jasa Keuangan 

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah 

tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan 

layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of 

guarantee, letter of credits, dan lain sebagainya.  

 

f. Sistem Operasional Bank Syariah 

Sistem operasional bank syariah terdiri atas sistem 

penghimpunan, sistem penyaluran dana yang dihimpun dan sistem 

penyediaan jasa keuangan. Jika dibandingkan antara sistem 

operasional bank syariah dengan bank konvensional, perbedaannya 
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terletak pada mekanisme pemerolehan keuntungan pada pihak-pihak 

yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank. 

Mekanisme pemerolehan keuntungan pada bank konvensional 

menggunakan sistem bunga, yaitu sistem yang menjanjikan pihak yang 

menyimpan uangnya atau yang menyalurkan dananya dengan 

presentase tertentu terhadap dana yang disimpan atau disalurkan. 

Sistem ini masuk kedalam kategori riba dan dilarang oleh agama islam. 

Berbeda dengan bank konvensional, mekanisme pemerolehan 

keuntungan nasabah penabung pada penghimpunan dana bank syariah 

terkait dengan hasil pemerolehan pendapatan pada kegiatan penyaluran 

dana oleh bank syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah 

menggunakan prinsip penghimpunan dana yang berbeda dengan bank 

konvensional.
79

 

3. Produk Dan Jasa Bank Syariah 

Pada sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan 

uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam 

rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut 

kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal 

usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. 

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:
80

 

a. Produk Penyaluran Dana 
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1) Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

Akad jual beli dilaksanakan karena terdapat pemindahan 

kepemilikan barang. Keuntungan bank dijabarkan di depan, dan 

juga harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam 

pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah, antara lain: 

a) Ba’i Al Murabahah  

b) Ba’i Assalam. 

c) Ba’i Al Istishna  

2) Prinsip Sewa (Ijarah), ialah kesepakatan pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa dengan cara sewa tanpa diikuti pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa. Didalamnya bank 

menyewakan peralatan kepada nasabah dengan cara biaya yang 

sudah disetujui secara nyata sebelumnya atau telah disepakati 

sebelumnya. Pembiayaan ijarah diatur dalam Fatwa DSN-MUI 

Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. 

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah), Ada dua jenis produk didalam prinsi 

bagi hasil atau syirkah, yakni: 

a) Musyarakah 

b) Mudharabah  

b. Produk Penghimpunan Dana 

Produk penghimpun dana didalam bank syariah antara lain giro, 

tabungan dan deposito. Prinsip yang diterapkan didalam bank syariah 

yaitu: 
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1) Prinsip Wadiah, diterapkannya prinsip wadiah yang dilaksanakan 

adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening 

produk giro.  

2) Prinsip Mudharabah, diprinsip mudharabah, deposan atau 

penyimpan dana bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank 

bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan oleh bank 

dimanfaatkan untuk melaksanakan pembiayaan, dalam hal ini 

apabila bank memanfaatkannya untuk pembiayaan mudharabah, 

maka bank mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang bisa 

saja terjadi. Berdasarkan kewenganan yang diperoleh pihak 

penyimpan, maka prinsip mudharabah dibedakan menjadi tiga 

bagian, yakni:
81

 

a) Mudharabah Mutlaqah 

b) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet 

c) Mudaharabah Muqayyadah Off Balance Sheet 

c. Produk Jasa Perbankan 

Selain dapat melaksanakan aktivitas menghimpun dana dan 

menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah 

dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa 

tersebut antara lain:
82

 

1) Sharf (jual beli valuta asing) 

2) Ijarah (sewa) 

3) Hawalah (anjak piutang) 
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4) Rahn (gadai)  

5) Qardh, akad Qardh (dana talangan) 

6) Wakalah (Perwakilan)  

7) Kafalah (Penjaminan) 

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa 

penelitian sejenis, sejauh ini terdapat beberapa karya tulis yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Oleh karena itu peneliti ingin 

membedakan penelitian yang dilakukan saat ini sehingga dapat dipertahankan 

keasliannya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

“Pengaruh kualitas hubungan terhadap loyalitas nasabah pada  Bank Syariah 

Mandiri KCP Metro Lampung. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Waseso Segoro (2011) mahasiswa 

Universitas Gunadarma, yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kualitas 

Pelayanan, Faktor Penambat Dan Kualitas Hubungan Relasional Terhadap 

Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan: Suatu Penelitian Pada Penyedia Jasa 

Telepon Selular Di Jawa Barat”. Penelitian ini membahas tentang loyalitas 

nasabah di tinjau dari persepsi kualitas pelayanan, faktor penambat dan 

kualitas hubungan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, 

metode Structural Equation Modeling (SEM), 370 responden dan kualitas 

hubungan sebagi variabel bebas (X3). Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi kualitas, faktor penambat, 
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dan kualitas hubungan berpengaruh positif.
83

 Sedangkan perbedaan pada 

penelitian yang akan dilakukan adalah membahas kualitas hubungan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mokhamad Arwani (2011) mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, yang berjudul “Kualitas 

Hubungan Sebagai Mediasi Pengaruh Kualitas Produk Dan Nilai Terhadap 

Loyalitas (Studi Pada Komsumen Mobil Hyundai Dan KIA Di Jawa 

Timur)”. Penelitian ini membahas tentang loyalitas yang terbentuk dari 

kualitas hubungan yang merupakan variabel moderasi dari kualitas produk 

dan nilai. Jenis penelitian ini adalah explanatory (penelitian yang dilakukan 

dengan maksud penjelasan), dengan 114 sampel dan kualitas hubungan 

sebagai variabel moderator (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

interaksi antara konsumen dan produsen yang dicerminkan oleh kepuasan 

dan kepercayaan dalam bentuk kualitas hubungan secara nyata telah 

meningkatkan loyalitas. Hal ini berarti bahwa kualitas hubungan yang 

terjalin semakin kuat antara konsumen dengan pihak produsen dapat 

meningkatkan loyalitas. Hubungan antara nilai produk dan kualitas produk 

secara nyata telah meningkatkan kualitas hubungan dan loyalitas. Jadi 

loyalitas konsumen dibentuk melalui nilai produk, kualitas produk, dan 
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Penyedia Jasa Telepon Selular Di Jawa Barat”. IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, 

Vol. 2 No. 2 (2011), h. 195. 



65 

 

kualitas hubungan.
84

 Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah kualitas hubungan menjadi variabel independen terhadap loyalitas 

pelanggan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sahnaz Ubud dan Suzan Ubud (2016) 

mahasiswi Universitas Trilog Jakarta dan Universitas Brawijaya Malang, 

yang berjudul “Strategi Kualitas Hubungan Merek, Komitmen, Kecintaan 

Terhadap Loyalitas Merek Pada Restoran Waralaba”. Penelitian ini 

membahas tentang loyalitas pelanggan yang di pengaruhi oleh kualitas 

hubungan merek, komitmen, dan kecintaan. Menggunakan metode 

kuantitatif, analisis regresi linear berganda, 120 responden dengan 

purposive sampling dan kualitas hubungan sebagai variabel bebas (X1). 

Hasil studi di lapangan ternyata pelanggan mempunyai hubungan yang 

kuat. Dengan kata lain, pelanggan merasa mempunyai keterikatan 

/kedekatan yang tinggi, sehingga pelanggan akan memilih merek sebagai 

alternatif yang penting. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut berperan 

penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap merek (brand 

loyalty). Keempat variabel yang dianalisis didalam penelitian ternyata 

mampu meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap restoran terutama jika 

diperkuat brand commitment dan brand love.
85

 Perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah peniliti hanya akan mengambil satu 
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variabel yaitu kualitas hubungan untuk mengetahui pengaruhnya dengan 

loyalitas pelanggan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Puspitasari (2014) mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Universitas Jember, yang berjudul “Pengaruh Relationship 

Quality dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Pelanggan Mitsubishi Jember”. Penelitian ini membahas tentang loyalitas 

dan kepuasan ditinjau dari kualitas hubungan dan kualitas pelayanan. 

Menggunakan metode kuantitatif, dengan analisis Structural Equation 

Modeling (SEM), kualitas hubungan sebagai variabel bebas (X1) dan 

menggunakan 104 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa relationship quality tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Mitsubishi Jember, kualitas 

layanan pengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan 

Mitsubishi Jember.
86

 

 

E. Hubungan Kualitas Hubungan (relationship quality) dengan Loyalitas 

Nasabah 

Kualitas hubungan berdampak pada loyalitas pelanggan mengenai 

efektivitas hubungan pemasaran. Semua hipotesis mendukung peran 

penting yang dimainkan oleh kualitas hubungan sebagai pembangkit 

variabel kepuasan pelanggan yang pada gilirannya mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. Di antara faktor-faktor penentu utama, telah 

menemukan efek positif dan signifikan kualitas hubungan terhadap 
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loyalitas pelanggan. Kualitas hubungan memiliki efek positif yang 

signifikan terhadap loyalitas di semua jenis barang/jasa. Dengan demikian, 

tingkat kualitas hubungan yang lebih tinggi mengarah ke tingkat loyalitas 

yang lebih tinggi.
87

 

Dalam perspektif relationship quality, loyalitas pelanggan 

berkembang dari relasi pertemanan biasa (casual acquaintanceship) 

hingga menjadi kemitraan berkomitmen (commited partnership) dengan 

merek atau penyedia jasa spesifik. Bentuk relasi tersebut dapat 

dikelompokkan dalam enam kategori: 

a. Personal identity, yaitu siapa konsumen yang memakainya. 

b. Interdependence, yaitu merek menggambarkan kehidupan konsumen 

sehari-hari. 

c. Nostalgia, yaitu ketertarikan (attachment) dengan merek dikarenakan 

koneksi dengan masa lalu.  

d. Commitment, yakni dedikasi untuk mempertahankan relasi dengan 

merek spesifik sekalipun terjadi kondisi yang tidak diharapkan. 

e. Lovo/passion, yakni merek yang mampu menumbuhkan kecintaan atau 

kekaguman mendalam dikalangan para pemakainya. 

f. Intimacy, yaitu merek yang dipandang sebagai mitra oleh pelanggan.
88

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas hubungan 

dengan indikator kepercayaan, kepuasan, dan komitmen terhadap loyalitas 

nasabah. Untuk mempermudah analisis dalam penelitian ini maka dibuat suatu 

kerangka pemikiran sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat diketahui pada penelitian ini 

terdapat satu variabel bebas yaitu kualitas hubungan (X) yang terdiri fari 

indikator kepercayaan, kepuasan, dan komitmen, dan loyalitas nasabah (Y) 

sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Berikut ini adalah penjelasan dari kerangka pemikiran diatas: 

1. Kualitas hubungan yang dimaksud disini adalah sebuah serangakaian 

interaksi (hubungan orde tinggi) yang dibangun oleh Bank Syariah 

Mandiri KC Metro Lampung dalam rangka menumbuhkan dan 

mempertahankan sikap loyalitas nasabahnya. 

a. Kepercayaan, adalah komponen dari kualitas hubungan yang dapat 

meningkatkan hubungan baik antara bank dan nasabah. 

b. Kepuasan, adalah komponen dari kualitas hubungan yang dapat 

mempengaruhi tingkat kualitas hubungan, kepuasan ini adalah salah 

satu tujuan dari interaksi bank dan nasabah. 

KUALITAS HUBUNGAN 

 Kepercayaan (Trust) 

 Kepuasan (Satisfaction) 

 Komitmen (Commitment) 

 

(Jurnal: C.H. Huang, (2012). 

The Impact of Relationship 

Quality on Customer Loyalty. 

Journal of Contemporary 

Management) 

LOYALITAS NASABAH 

 Consider XYZ your firstchoice to buy 

 Say positive things about XYZ to other 

people 

 Recommend XYZ to someone who seeks 

your advice 

 Do more business with XYZ in next years 

 Encourage your friends and relatives to 

do business with XYZ 

 

(Jurnal: Ali, Khosmaram and Aram, 

Feyzipour. (2011). International 

Journal of Business and 

Management) 
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c. Komitmen, adalah komponen dari kualitas hubungan yang dapat 

membentuk hubungan baik antara bank dan nasabah. 

2. Loyalitas nasabah yang dimaksud disini adalah tingkatan dimana seorang 

nasabah lebih cenderung kesatu perusahaan dengan melakukan pembelian 

produk kembali atau bertransaksi kembali di bank tersebut dan 

merekomendasikan Bank Syariah Mandiri KCP Metro Lampung kepada 

orang lain. 

G. Hipotesis 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang 

kebenarannya masih harus di uji, atau rangkuman kesimpulan teoristis yang di 

peroleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan 

di ajukan keberlakuannya atau pertanyaan sementara atas pertanyaan 

peneliti.
89

 Pada penelitian ini menggunakan hipotesis statistik dimana dengan 

menggunakan kriteria: 

   :   = 0 berarti tidak ada hubungan. 

   :   ≠ 0, “tidak sama dengan nol” berarti lebih besar atau kurang (-) dari nol 

berarti ada hubungan. 

   : nilai korelasi dala formulasi yang dihipotesiskan.
90

 

Kualitas hubungan merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

perilaku pelanggan dalam pembelian kembali.
91 Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa variabel kualitas hubungan (relationship 

quality) berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang (loyalitas 
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pelanggan). Kunci keberhasilan relationship marketing dalam mempengaruhi 

loyalitas pelanggan adalah melalui implementasi kualitas hubungan atau 

relationship quality yang terdiri dari kepercayaan (trust), kepuasan 

(satisfaction) dan komitmen (commitment).
92

 Dalam penelitian tersebut 

diketahui bahwa kualitas hubungan (relationship quality) yang terdiri dari 

indikator kepecayaan, kepuasan dan komitmen berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas hubungan (relationship quality) ini 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: kepercayaan (trust), kepuasan 

(satisfaction), dan komitmen (commitment). Faktor-faktor inilah yang 

memberikan konsekwensi terhadap niat menggunakan produk secara terus 

menerus dan memiliki hubungan yang positif dengan loyalitas.
93

 

Apabila kualitas hubungan antara perusahaan dan konsumen semakin 

baik, maka konsumenpun akan merasa puas dan kemudian akan cenderung 

kepada perusahaan tersebut atau dengan kata lain pelanggan tersebut akan 

loyal. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian sebelumnya, maka 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

   : Kualitas hubungan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung. 

   : Kualitas Hubungan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah 

pada Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah sebenarnya.
94

 Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
95

 Menggunakan survei untuk 

mengetahui faktor-faktor yang saling berhubungan. Dimana dengan penelitian 

survei ini akan diperoleh data yang dapat dianalisis dan dapat mengetahui 

pengaruh kualitas hubungan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah 

Mandiri Kc Metro Lampung. 

Penelitian yang dilakukan bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang 

bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga 

bentuk hubungan yaitu hubungan simetris, hubungan kausal dan hubungan 

interaktif/timbal balik (hubungan yang saling mempengaruhi).
96
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B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang 

dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti, atau sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.
97

 Data ini dihasilkan dari responden melaui 

kuesioner dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan nasabah Bank 

Syariah Mandiri Kc Metro Lampung. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber 

bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: Al-

Qur‟an, buku-buku, undang-undang, jurnal, skripsi, internet dan lainya. 

Adapun data skunder yang dipakai dalam penelitian pengaruh kualitas 

hubungan terhadap loyalitas nasabah adalah dari jurnal ilmiah penelitian 

terdahulu, buku, dan dokumentasi Bank Syariah Mandiri KC Metro. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

PT.  Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Lampung yang 

beralamat Jln. Jend. Sudirman No. 43 E-F Kota Metro. 

2. Waktu 

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek 

itu.
98

 Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Mandiri 

KC Metro yang berjumlah 2080 nasabah. 

Tabel 3. 1 

Jumlah Populasi 

 

No Nasabah Jumlah 

1 Nasabah Tabungan 1430 

2 Nasabah pembiayaan 650 

Total 2080 

Sumber: Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kc Metro Lampung 

Data yang diambil sebagai populasi adalah data nasabah pembiayaan 

dan tabungan yang mana nasabah tersebut adalah nasabah yang memenuhi 

kriteria dalam pengambilan sampel. Selain itu nasabah ini adalah yang 

sering melalukan kegiatan transaksi yang diharapkan dapat berkontribusi 

lebih dalam penelitian ini. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar maka, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya di 

karnakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu.
99

 Metode 

pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.
100

 Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Nasabah yang telah berusia 20 tahun lebih. 

b. Nasabah yang mempunyai pekerjaan/telah bekerja. 

c. Nasabah yang telah menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri selama 

lebih dari 6 bulan. 

d. Nasabah yang talah melakukan transaksi tabungan dan 

pembiayaan/pembelian produk Bank Syariah Mandiri lebih dari 2 kali. 

Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan pendapat 

Slovin sebagai berikut: 

  
 

          
 

Keterangan:  

n : Jumlah sampel yang dicari  
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N : Jumlah populasi yang diketahui  

d : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) yaitu sebesar 10% 

dengan tingkat kepercayaan 90%  

Pada penelitian ini jumlah populasi yang digunakan adalah sebesar 

2080 dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. 

  
    

               
= 95.41, dibulatkan menjadi 95 

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 95 nasabah dari 

nasabah yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai 

lingkup penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang harus diisi oleh 

responden, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk di jawab. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu variabel yang di ukur dan 
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tahu apa yang di harapkan responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan tertutup dan terbuka dapat di berikan kepada responden 

secara langsung maupun di kirim lewat pos atau internet.
101

 Responden 

dalam penelitian ini adalah nasabah yang ada pada Bank Syariah Mandiri 

KC Metro Lampung. 

Skala yang digunakan untuk menilai kuesioner ini adalah skala 

Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

ukur untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala 

likert mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai sangat negatif, 

yang dapat berupa kata-kata antara lain: 

Tabel 3. 2 

Skala Likert 

Jawaban Responden Simbol Skor 

Sangat Setuju  SS 5 

Setuju S 4 

Netral N 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

 

                                                             
101

Ibid.  h. 142. 



77 

 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat 

dalam bentuk daftar checklist atau pilihan ganda. Kuesioner dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas 

hubungan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Mandiri KC 

Metro Lampung. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi penahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
102

 Teknik 

wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (Unstructured Interview), 

yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
103

 Wawancara 

dilakukan kepada seorang pejabat Bank Syariah Mandiri KC Metro 

Lampung. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data 

mengenai objek penelitian berupa catatan, arsip, agenda yang terkait 

dengan penelitian.
104

 Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan 

yaitu jurnal ilmiah dan skripsi yang berkaitan dengan kualitas hubungan 
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dan loyalitas nasabah, laporan jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri, 

buku, website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta website Bank Syariah 

Mandiri. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3. 3 

Definisi Operasional Variabel 

Deskripsi Variabel Indikator Dimensi Pernyataan 

Kualitas hubungan (X)  

 

Kualitas hubungan 

adalah serangkaian 

episode interaksi 

perusahaan 

(konstruksi urutan 

lebih tinggi) yang 

terjadi antara dua 

belah pihak dalam 

rentang waktu tertentu 

untuk menjalin 

hubungan dengan 

kualitas yang 

mencapai satu tujuan 

bersama melalui 

beberapa komponen 

atau dimensi. 

 

(Jurnal: 

(Athanasopoulou 

2009; Tseng 2007; 

Palmatier et. al. 2006) 

dalam CH. Huang 

2012 

 

Kepercayaan 

(Trust) 
 Bank konsisten dalam 

menyediakan layanan 

berkualitas 

 Bank memperhatikan 
keamanan dalam 

transaksi yang 

dilakukan nasabah 

 Bank mempunyai 

reputasi yang baik 

dikalangan nasabah 

perbankan 

 Saya percaya bahwa Bank 
Syariah Mandiri selalu 

konsisten dalam 

menyediakan layanan 

berkualitas 

 Saya percaya bahwa Bank 
Syariah Mandiri selalu 

memperhatikan keamanan 

dalam transaksi yang 

dilakukan nasabah 

 Saya percaya bahwa Bank 

Syariah Mandiri memiliki 

reputasi yang baik 

dikalangan nasabah 

perbankan 

Kepuasan 

(Satisfaction) 
 Teknologi dan 

fasilitas bank dalam 

transaksi perbankan 

sesuai dengan 

harapan nasabah 

 Karyawan bank 

melayani nasabah 

dengan baik dan cepat 

 Harga poduk dan 
biaya transaksi lebih 

sesuai daripada bank 

lain 

 Saya merasa puas dengan 
teknologi dan fasilitas 

transaksi perbankan yang 

ada di Bank Syariah 

Mandiri karena sesuai 

dengan harapan nasabah 

 Saya merasa puas karena 

pelayanan karyawan Bank 

Syariah Mandiri baik dan 

cepat 

 Saya merasa puas karena 
harga produk dan biaya 

transaksi perbankan di 

Bank Syariah Mandiri 

lebih sesuai daripada bank 

lain 
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Komitmen 

(Commitment) 
 Komitmen karyawan 

bank dalam melayani 

konsumen dapat 

dipercaya 

 Karyawan bank 
mempunyai 

komitmen dalam 

merespon kebutuhan 

nasabah 

 Tetap menjadi 
nasabah di Bank 

Syariah Mandiri 

 Menurut saya komitmen 

karyawan Bank Syariah 

Mandiri dalam melayani 

konsumen dapat dipercaya 

 Menurut saya karyawan 
Bank Syariah Mandiri 

mempunyai komitmen 

dalam merespon 

kebutuhan nasabah 

 Saya akan selalu menjadi 
nasabah Bank Syariah 

Mandiri 

Loyalitas Nasabah 

(Y) 

Komitmen pelanggan 

bertahan secara 

mendalam untuk 

berlangganan kembali 

atau melakukan 

pembelian ulang 

produk atau jasa 

terpilih secara 

konsisten dimasa yang 

akan datang, 

meskipun pengaruh 

situasi dan usaha-

usaha pemasaran 

mempunyai potensi 

untuk menyebabkan 

perubahan perilaku. 

 

(Jurnal: Ali, 

Khosmaram and 

Aram, Feyzipour. 

(2011). International 

Journal of Business 

and Management) 

Consider XYZ 

your firstchoice 

to buy 

 Menjadikan Bank 
sebagai pilihan 

pertama dalam 

transaksi perbankan 

 Saya akan menjadikan 
Bank Syariah Mandiri 

sebagai pilihan pertama 

dalam transaksi perbankan 
Say positive 

things about 

XYZ to other 

people 

 Membicarakan hal-
hal yang positif 

tentang Bank kepada 

orang lain 

 Saya membicarakan hal-
hal yang positif tentang 

Bank Syariah Mandiri 

kepada orang lain 
Recommend 

XYZ to someone 

who seeks your 

advice 

 Merekomendasikan 

Bank kepada orang 

lain 

 Saya merekomendasikan 

Bank Syariah Mandiri 

kepada orang lain 

Do more 

business with 

XYZ in next 

years 

 Tetap melakukan 
kegiatan transaksi 

(pembelian ulang) di 

Bank Syariah Mandiri  

 Saya akan tetap 
melakukan kegiatan 

transaksi (pembelian 

ulang) di Bank Syariah 

Mandiri 
Encourage your 

friends and 

relatives to do 

business with 

XYZ 

 Menganjurkan orang 
lain untuk 

bekerjasama (menjadi 

nasabah) dengan 

Bank Syariah Mandiri 

 Saya menganjurkan orang 
lain untuk bekerjasama 

(menjadi nasabah) dengan 

Bank Syariah Mandiri 

 

G. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. 

Validitas menunjukkan sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat 
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ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Hasil penelitian yang valid bila 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti.
105

 Koefisien validitas diukur dengan korelasi 

pearson yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

∑    ∑   ∑  
 

√{
∑    ∑   

 } {
∑    ∑   

 }

 

r : Koefisien korelasi antara item (x) dengan skor total (y) 

x : skor setiap item 

y : skor total 

N : jumlah responden 

∑X : jumlah score item 

∑Y : jumlah score total 

∑X
2 

: jumlah kuadrat score item 

∑Y
2 

: jumlah kuadrat score total 

Kriteria pengambilan keputusan adalah: 

a. Jika r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid 

b. Jika r hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid 

 

 

                                                             
105

Ridwan Sunarto, Pengantar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 348. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk memperoleh informasi yang 

digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu 

mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan.
106

 Uji reliabilitas 

merupakan  ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam 

menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang 

merpakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk 

kuesioner. 

Uji tingkat reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 22. Tingkat reabilitas diuji dengan uji 

reabilitas statistik dan dapat dilihat pada nilai Cronbach’s Alpha, jika nilai 

Cronbach’s Alpha > r tabel maka variabel pada data dinyatakan reliabel. 

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh 

butir pertanyaan. Jika nilai Alpha > 0,60 maka reliabel dengan rumus 

sebagai berikut: 
107

 

 [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

R : koefisien reliability instrument (cronbachalfa) 

K : banyaknya butir pertanyaan 

∑  
  : total varians butir 

  
  : total varians 

 

                                                             
106

Ibid, h. 348. 
107

V. Wiratna Sujarweni. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta : Pustaka 

Baru Press, 2015), h.110.  



82 

 

H. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk 

mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Dalam pengujian 

ini akan digunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal 

jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.  

Pengambilan keputusan : 

a. Jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal 

b. Jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
108

 

 

I. Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah.  

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian maka model analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. 

Penggunaan model analisis ini dengan alasan untuk melakukan prediksi 

                                                             
108

Kadir, Statistika Terapan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 156. 



83 

 

seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen 

dimanipulasi
109

. Spesifikasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:  

Y = a + bX + e 

Y  : Nilai yang diprediksikan 

a   : Konstanta atau bila harga X=0 

b   : Koefisien Regresi 

X  : Nilai variabel independen 

e  : Standar erorr (0,05= 5%)  

 

2. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Syarat yang harus diperhatikan dalam  meganalisa hasi uji-t 

adalah sebagai berikut. 

a. Apabila nilai signifikansi >0.05, maka vriabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

c. Jika harga thitung > ttabel, maka dikatakan signifikan dan sebaliknya thitung 

< ttabel, maka dikatakan tidak signifikan. Rumus Uji t
110

: 

                                                             
109

Sugiyono, Op.Cit, h. 188. 
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 √ ⁄
 

  t   = nilai t yang dihitung 

  X = nilai rata-rata 

  µ0 = nilai yang di hipotesiskan 

  s = simpangan baku sampel 

  n = jumlah anggota sampel 

 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen.
111

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi variabel independen (kualitas hubungan) terhadap 

variabel dependen (loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri). Rumus R
2
 

adalah sebagai berikut: 

   
  ∑          ∑    

∑  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
110

Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3 (Jakarta : Erlangga, 

2009), h. 238. 
111

 Sugiyono, Op.Cit. h. 286. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri 

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya 

merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 

1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 

1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung 

politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat 

hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia 

usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang 

didominasi oleh bank–bank konvensional mengalami krisis luar biasa. 

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan 

merekapitalisasi sebagian bank–bank di Indonesia. 

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang 

dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang 

Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB 

berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger 

dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat 

bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat Bank 

(Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) 

menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 

31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan 
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menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas 

baru BSB.  

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri 

melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan 

Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan 

perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon 

atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank 

Umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim 

Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuanUU 

tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT 

Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Dengan 

melakukan penggabungan (merger) dengan beberapa bank dan 

mengundang investor asing. Oleh karenanya, Tim Pengembangan 

Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, 

sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi 

bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank 

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, 

No. 23 tanggal 8 September 1999. 

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah 

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur 

BI\No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat 

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah 
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Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 

1420H atau tanggal 1 November 1999. 

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank 

yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang 

melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan 

nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah 

Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk 

bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.PT 

Bank Syariah Mandiri kini memiliki 669 outlet terdiri dari 125 Kantor 

Cabang, 406 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 38 Kantor Kas, 15 Konter 

Layanan Syariah, dan 85 Payment Point. BSM dilengkapi layanan berbasis 

e-channel seperti BSM Mobile Banking GPRS dan BSM Net banking serta 

fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk.
112

 

Dalam mengembangkan suatu bisnis, PT Bank Syariah Mandiri 

membuka kantor cabang di Metro Lampung. Awal mula kegiatan bank 

syariah yang pertama kali di Kota Metro Awalnya dari cabang BSM 

Bandar Lampung, dibuka pertama pada 24 oktober 2005 yang bersetatus 

sebagai cabang kantor pembantu. Dan pada September 2011 naik menjadi 

kantor pusat dalam kepemimpinan Andi Wijaya. Bank Syariah Mandiri 

KC Metro beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 43 E-F, Kel. Imopura, Kec. 

                                                             
112

http://www.syariahmandiri.co.id, Op.Cit. diakses pada tanggal 27 April 2018 pukul 

17.30 WIB. 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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Metro Pusat, Kota Metro, Lampung,  No. Telepon : (0725) 7851606, BSM 

Call Center : 14040 atau (021) 2953 4040.
113

 

 

2. Visi Dan Misi 

a. Visi 

Visi adalah suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Visi 

dari Bank Syariah Mandiri adalah “Menjadi Bank Syariah Terpercaya 

Pilihan Mitra Usaha”. Maksud dari visi tersebut adalah Bank Syariah 

Mandiri berusaha untuk dapat menjadi salah satu Lembaga Keuangan 

Syariah yang dapat dipercaya oleh semua lapisan masyarakat sebagai 

mitra atau rekan yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan 

dan mengembangkan usaha-usahanya tanpa membedakan agama, 

budaya, latar belakang, sejarah, maupun hal lainnya, sehingga dapat 

menjadikan masyarakat di Indonesia hidup sejahtera dan makmur. 

b. Misi 

Misi adalah cara untuk mencapai visi itu sendiri. Sehingga untuk 

menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha, Bank Syariah 

Mandiri memiliki misi berikut ini: 

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang 

berkesinambungan. 

2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen UMKM. 

                                                             
113

Heri Susanto, Wawancara dengan General Support Manager, Bank Syariah Mandiri 

KC Metro Lampung, Metro, 25 April 2018. 
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3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam 

lingkungan kerja yang sehat. 

4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal. 

5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan 

yang sehat.
114

 

3. Sistem Operasional dan Tugas 

a. Operational Officer 

1) Membuat rencana kerja mingguan/bulanan di bagiannya, untuk 

memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja Capem. 

2) Mengkoordinasikan dan menetapkan serta mengevaluasi target 

kerja seluruh pegawai bawahan langsung 

3) Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan dibawah 

koordinasinya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan 

sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku. 

4) Membuat dan mengkaji pelaksanaan rencana kerja bagiannya 

untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan. 

5) Mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan Bawahan, agar 

memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat 

melakukan pekerjaannya sesuai standard dan SOP. 

                                                             
114

http://www.syariahmandiri.co.id, Op.Cit. diakses pada tanggal 27 April 2018 pukul 
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6) Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan 

kerja, untuk memastikan penggunaan yang paling efektif terhadap 

seluruh barang dan peralatan kerja. 

b. Analis Officer, Micro Account Officer, Officer Gadai 

1) Secara terus menerus berupaya meningkatkan kemampuan/ 

pemahaman produk-produk Bank Syariah Mandiri dan tatacara 

pelayanannya termasuksyarat-syarat dari masing-masing jenis 

produk. 

2) Melaksanakan pengumpulan data atau informasi mengenai 

perkembangan ekonomi, pembangunan, dan dunia usaha setempat 

untuk dijadikan indikator pengembangan usaha Capem. 

3) Mengimplementasikan budaya kerja BSM. 

4) Menjaga sikap sesuai Code of Conduct BSM. 

5) Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan atasan 

c. Admin Pembiayaan / Back Office Micro 

1) Penginputan data nasabah pembiayaan dan melakukan BI cheking 

2) Monitoring jadwal pembayaran / pelunasan nasabah 

3) Menyimpan berkas pembiayaan 

4) Pengurusan Perpanjangan BPKB dan pengajuan asuransi 

d. Back Office / SDI Umum 

1) Mengurus kepegawaian dan pemeliharaan kantor 

2) Rekrutmen karyawan 

3) Melaksanakan transfer non tunai, kliring dan RTGS 

4) Membuat Laporan bulanan 
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e. Customer Services 

1) Memberikan penjelasan ke nasabah tentang produk, syarat dan 

tatacaranya 

2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan. 

3) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran 

4) Melayani permintaan buku cek / bilyet giro 

f. Teller 

1) Menerima setoran tunai dan nontunai 

2) Melakukan pembayaran 

3) Mengambil/menyetor uang dari /ke Bank Indonesia, Kantor Pusat, 

Cabang lain atau tempat lainsesuai penugasan 

4) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan 

membuat laporan sesuai dengan bidangnya 

g. PMS, PMM dan Pelaksana Gadai 

1) Memasarkan produk 

2) Pemberkasan/kelengkapan data yang diminta dan penilaian 

kelayakan 

3) Melakuakan akad pembiayaan 

4) Maintenance / montoring nasabah
115

 

4. Struktur Organisasi 

Pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan baru yang 

disepakati bersama untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Bank 

Syariah Mandiri yang disebut Bank Syariah Mandiri Shared Values. BSM 

Shared Values disingkat “ETHIC”. Adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut : 
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Heri susanto, Wawancara dengan General Support Manager, Bank Syariah Mandiri 

KC Metro Lampung, Metro, 25 April 2018. 
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a. Excellence 

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan 

berkesinambungan, meningkatkan keahlian sesuai dengan tugas yang 

diberikan dan sesuai dengan tuntutan profesi bankir, serta 

berkomitmen pada kesempurnaan. 

b. Teamwork 

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara 

mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, menghargai 

pendapat dan kontribusi orang lain, serta memiliki orientasi pada hasil 

dan nilai tambah bagi stakeholders. 

c. Humanity 

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius dan 

meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah. 

d. Integrity 

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji dengan 

cara menerima tugas dan kewajiban sebagai amanah dan 

menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan 

tututan perusahaan. 

e. Customer Focus  

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan 

Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan 

menguntungkan dengan cara proaktif dalam menggali dan 
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mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang 

lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor.
116

 

Nilai-nilai tersebut diupayakan untuk selalu ditanamkan dalam 

organisasi Bank Syariah Mandiri. Adapun struktur organisasi dari Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Lampung terlampir : 

5. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro 

Lampung 

a. Produk Pendanaan 

1) BSM Tabungan 

a) BSM Tabungan Berencana 

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil 

berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah 

ditetapkan. 

b) BSM Tabungan Simpatik 

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. 

c) BSM Tabungan Investa Cendekia 

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan 

jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi 

dengan perlindungan asuransi. 

d) BSM Tabungan Mabrur 
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Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu 

pelaksanaan ibadah haji & umrah. 

e) BSM Tabungan Dollar 

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan 

setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan 

BSM. 

f) BSM Tabungan Kurban 

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah 

dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. 

Pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amal Qurban. 

g) BSM Tabungan Pensiun 

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang 

rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-

syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan 

hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan 

bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. 

2) BSM Giro 

a) BSM Giro Valas 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 

wadiah yad dhamanah. 

b) BSM Giro Singapore Dollar 
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Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar 

untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan 

prinsip wadiah yad dhamanah. 

c) BSM Giro Euro 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar 

untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan 

prinsip wadiah yad dhamanah. 

3) BSM Deposito 

a) BSM Deposito Vallas 

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang 

dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah. 

b. Produk Pembiayaan 

1) BSM Implan 

BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah 

yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang 

pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan 

dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan 

perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki 

koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman 

dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah 

karyawan terbatas. 

2) Pembiayaan dana berputar 
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Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal 

kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat 

dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. 

3) Pembiayaan edukasi BSM 

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan 

menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang 

masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau 

uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru 

berikutnya dengan akad ijarah. 

4) Pembiayaan griya BSM 

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, 

menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah 

tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan 

developermaupun non developer, dengan sistem murabahah. 

5) Pembiayaan kendaraan bermotor 

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan 

pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem 

murabahah. 

6) Pembiayaan kepada pensiunan 

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas 

pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) 

kepada para pensuinan, dengan pembayaran angsuran dilakukan 

melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh 
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bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah 

akad murabahah atau ijarah. 

7) Pembiayaan peralatan kedokteran 

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas 

pembiayaan kepada para profesional di bidang 

kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad 

yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah 

akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli 

barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar 

harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. 

8) Pembiayaan talangan haji 

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah 

khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh 

kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. 

9) Pembiayaan umrah 

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang 

digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah 

seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan 

biaya umrah lainnya dengan akad ijarah. 

c. Produk Jasa 

1) Jasa Produk 

a) BSM Card 
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Kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan 

memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu 

debit. 

b) BSM SMS Banking 

Merupakan layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang 

memberikan kemudahan melakukan berbagai kegiata transaksi 

perbankan. 

c) BSM Mobile Banking 

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui mobile 

banking (handphone) dengan menggunakan koneksi jaringan 

data. 

d. Call BRI Syariah 

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi 

nasabah untuk menghubungi PT Bank Syariah Mandiri melalui 

telepon. 

2) Jasa Operasional 

a) BSM Transfer Lintas Negara Western Union 

Adalah jasa pengiriman uang/penerimaan uang secara cepat 

yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara. 

Dari beberapa produk di atas, bahwasanya PT Bank Syariah Mandiri          

Kantor Cabang Metro Lampung lebih memasarkan produk pembiayaan 

mikro, hal ini dikarenakan produk pembiayaan mikro lebih membantu 
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proses arus kas lebih banyak, sehingga PT Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Metro Lampung terus berusaha memperbesar kuantitas nasabah.
117

 

 

B. Gambaran Umum Responden 

Pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

sampling purposive. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 95 responden 

yaitu dengan kriteria nasabah sebagai berikut: 

1. Nasabah yang telah berusia 20 tahun lebih. 

2. Nasabah yang mempunyai pekerjaan/telah bekerja. 

3. Nasabah yang telah menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri selama lebih 

dari 6 bulan. 

4. Nasabah yang melakukan telah melukan transaksi tabungan dan 

pembiayaan/pembelian produk Bank Syariah Mandiri lebih dari 2 kali. 

Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Metro pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Pria 64 67,4% 

2 Wanita 31 32,6% 

Total 95 100% 

            Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
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Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui 

tentang jenis kelamin nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Metro Lampung yang diambil sebagai responden. Jenis kelamin yang 

paling banyak adalah pria yaitu sebanyak 64 orang atau sebesar 67,4% dan 

wanita berjumlah 31 orang atau sebesar 32,6%. Dari keterangan data 

diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah pria/laki-laki. 

2. Usia Responden 

Data mengenai umur responden pada penelitian ini peneliti 

mengelompokkan menjadi empat kategori 20-35 tahun, 36-45 tahun dan 

lebih dari 45 tahun. Adapun data mengenai umur responden dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 2 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase % 

1 20-35 tahun 41 43,2% 

2 36-45 tahun 32 33,7% 

3 >45 tahun 22 23,1% 

Total  95 100%  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia antara 20-35 tahun berjumlah 41 orang atau 

sebesar 43,2%, responden yang berusia antara 36-45 tahun berjumlah 32 
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orang atau sebesar 33,7%, dan responden yang berusia diatas 45 tahun 

berjumlah 22 orang atau sebesar 23,1%. Dari keterangan tabel di atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang diambil berusia 20-35 

tahun. 

3. Pekerjaan Responden 

Adapun data dan persentase mengenai tingkat pekerjaan responden 

pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Lampung yang diambil 

sebagai responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase % 

1 PNS 28 29,5% 

2 Karyawan Swasta 35 36,8% 

3 Pedagang 18 18,9% 

4 Petani 10 10,6% 

5 Pengusaha 4  4,2% 

Total 95 100 % 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan data dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa 

pekerjaan nasabah yang diambil menjadi responden mayoritas memiliki 

pekerjaan sebagai pegawai swasta yang berjumlah 35 orang atau sebesar 

36,8%, PNS berjumlah 28 orang atau sebesar 29,5%, pedagang berjumlah 
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18 orang atau sebesar 18,9%,  petani berjumlah 10 orang atau sebesar 

10,6% sedangkan untuk pengusaha berjumlah 4 orang atau sebesar 4,2%. 

 

C. Analisis Data 

1. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

a. Variabel X (Kualitas Hubungan) 

Tabel 4. 4 

  Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Kualitas 

Hubungan 

No Pernyataan 
SS S N TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X 1 39 41 51 54 5 5 0 0 0 0 95 100 

2 X 2 49 52 44 46 2 2 0 0 0 0 95 100 

3 X 3 49 52 39 41 7 7 0 0 0 0 95 100 

4 X 4 38 40 50 53 7 7 0 0 0 0 95 100 

5 X 5 45 47 44 46 6 6 0 0 0 0 95 100 

6 X 6 52 55 34 36 7 7 2 2 0 0 95 100 

7 X 7 44 46 47 50 4 4 0 0 0 0 95 100 

8 X 8 46 48 47 50 2 2 0 0 0 0 95 100 

9 X 9 57 60 32 34 6 6 0 0 0 0 95 100 

    Sumber  : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel diatas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban yang hampir sama besar nya antara setuju dan 

sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju pada item 9 yaitu 

adanya komitmen yang dibangun oleh bank membuat nasabah akan 

tetap selalu menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Metro, dengan persentase mencapai 60% atau 57 responden. 

Sedangkan jawaban setuju paling banyak terdapat pada item 1 yaitu 

pada pernyataan nasabah percaya bahwa Bank Syariah Mandiri selalu 
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konsisten dalam menyediakan layanan berkualitas, dengan persentase 

mencapai 54% atau 51 responden. Hasil terkecil yaitu tidak setuju 

yang terdapat pada item 6 yaitu nasabah merasa puas karena harga 

produk dan biaya transaksi perbankan di Bank Syariah Mandiri lebih 

sesuai daripada bank lain, sebesar 2% atau 2 responden.  

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah 

cukup percaya dengan kualitas hubungan yang terdiri dari 

kepercayaan, kepuasan dan komitmen yang dibangun oleh Bank 

Syariah Mandiri sehingga berpengaruh pada loyalitas nasabah Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Lampung. 

 

b. Variabel Y (Loyalitas Nasabah) 

Tabel 4. 5 

    Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Loyalitas  

Nasabah 

No Pernyataan 
SS S N TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 Y 1 30 32 56 59 8 8 1 1 0 0 95 100 

2 Y 2 44 46 46 48 5 5 0 0 0 0 95 100 

3 Y 3 59 62 27 28 9 9 0 0 0 0 95 100 

4 Y 4 60 63 29 31 6 6 0 0 0 0 95 100 

5 Y 5 50 53 36 38 9 9 0 0 0 0 95 100 

    Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel diatas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil terbanyak 

sangat setuju terdapat pada item 4 dengan jumlah responden sebanyak 

60 orang atau sebesar 63%, yang mana pernyataan pada item 4 adalah 
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nasabah akan tetap melakukan kegiatan transaksi (menabung, menarik 

uang, pembayaran, dll) di Bank Syariah Mandiri. Jawaban setuju 

paling banyak terdapat pada item 1 yaitu sebanyak 56 orang atau 59% 

setuju dengan pernyataan nasabah akan menjadikan Bank Syariah 

Mandiri sebagai pilihan pertama dalam melakukan transaksi 

perbankan. Namun pada item 1 jawaban cukup bervariasi karena 

terdapat 8 jawaban netral dan 1 jawaban tidak setuju.  

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

hubungan yang dibangun oleh Bank Syariah Mandiri terhadap nasabah 

yang terdiri dari kepercayaan, kepuasan, dan komitmen telah mampu 

membuat nasabah merasa puas dan kemudian menumbuhkan rasa 

loyalitas. 

 

2. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan atau 

kevalidan item-item dalam suatu daftar pertanyaan. Validitas item 

ditujukan dengan adanya dukungan terhadap skor total. Uji validitas 

sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Untuk menentukan 

suatu item pertanyaan itu valid atau tidak, yang harus dilakukan adalah 

membandingkan r hitung dengan r tabel, dimana taraf signifikansi yang 

digunakan adalah 0,05 atau 5% dengan jumlah responden atau n= 95, 

sehingga r tabel dalam penelitian ini adalah : r(0,05;95-2) = 0,202. 
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Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu item pertanyaan, 

maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan 

perhitungan statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS 22. Adapun 

hasil output SPSS perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4. 6 

Uji Validitas Variabel X (Kualitas Hubungan) 

Item Pertanyaan r hitung r tabel Kesimpulan 

Item 1 0,287 0,202 Valid 

Item 2 0,470 0,202 Valid 

Item 3 0,500 0,202 Valid 

Item 4 0,478 0,202 Valid 

Item 5 0,509 0,202 Valid 

Item 6 0,497 0,202 Valid 

Item 7 0,407 0,202 Valid 

Item 8 0,513 0,202 Valid 

Item 9 0,536 0,202 Valid 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, secara keseluruhan item pertanyaan 

pada variabel X dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel, 

dengan nilai r tabel yaitu 0,202. 

Tabel 4. 7 

Uji Validitas Variabel Y (Loyalitas Nasabah) 

Item Pertanyaan r hitung r tabel Kesimpulan 

Item 1 0,602 0,202 Valid 

Item 2 0,682 0,202 Valid 

Item 3 0,722 0,202 Valid 

Item 4 0,755 0,202 Valid 

Item 5 0,705 0,202 Valid 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas, secara keseluruhan item pertanyaan 

pada variabel Y dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel, 

dengan nilai r tabel yaitu 0,202. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel. Untuk mengukur reliabilitas 

dapat dilakukan dengan menggunakan statistik Cronbach Alpha (α). 

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai r hitung > r tabel. 

Hasil pengujian reliabilitas instrumen menggunakan alat bantu 

aplikasi statistik SPSS 22. Adapun hasil output perhitungan SPSS 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Reability 

Coefficients  

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

X 9 item 0,549 Reliabel 

Y 5 item 0,734 Reliabel 

                   Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel memiliki r 

hitung lebih besar dari r tabel 0,202 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel X dan Y adalah reliabel. 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang 

disajikan untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal atau tidak, 

karena data yang baik adalah data yang memiliki distribusi normal. 

Untuk mengujinya dapat digunakan uji normalitas Kolmogrov Smirnov 

satu arah. Pengambilan keputusan untuk menentukan apakah data yang 

diuji berdistribusi normal atau tidak adalah dengan menentukan nilai 

signifikannya. Jika signifikansi > 0,05 maka data tersebut berdistribusi 

normal dan sebaliknya, jika signifikansi < 0,05 maka data tersebut 

tidak berdistribusi normal. 

                Tabel 4. 8 

                Hasil Uji Kolmogrov Smirnov 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,454 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut berdistribusi normal. 

 



108 

 

4. Teknik Analisis Regresi Sederhana 

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian maka model analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. 

Penggunaan model analisis ini dengan alasan untuk melakukan prediksi 

seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen 

dimanipulasi. 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa n = 95 pada tingkat signifikan 

5% dengan menggunakan uji 2 sisi diperoleh nilai t tabel (93 ; 0,025) 

sebesar 1,985, sedangkan t hitung dari variabel X (Kualitas hubungan) 

adalah sebagai berikut: 

                                  Tabel 4. 9 

                                     Hasil Uji Regresi Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1              (Constant) 

                Kualitas Hubungan 

5.027 3.172  1.585 .116 

.431 .079 .491 5.431 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas Nasabah 

  Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan diatas 

adalah sebagai berikut: Y= a + bX 

     Y= 5,027 + 0,431X 

Dimana : 

Y = Variabel Loyalitas Nasabah 

X = Variabel Kualitas Hubungan 
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Berdasarkan regresi diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 5,027 mengandung arti bahwa nilai konsisten 

variabel loyalitas nasabah adalah sebesar 5,027 

b. Koefisien regresi X sebesar 0,431 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% nilai kualitas hubungan, maka nilai loyalitas nasabah 

bertambah sebesar 0,431 atau 43,1%. Koefisien regresi tersebut 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh 

variabel X (Kualitas hubungan) terhadap Y (loyalitas nasabah) adalah 

positif. 

 

a. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

variabel independen atau bebas secara individual dalam mengukur 

variasi variabel dependen terkait. Jika nilai t hitung > t tabel maka 

dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara individual 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi 

t hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel 

independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk Uji t parsial dalam 

analisis regresi : 

1) Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel 

a) Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 
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b) Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2) Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS 

a) Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

b) Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Berikut adalah hasil uji t: 

                                      Tabel 4. 10 

                                              Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1           (Constant) 

             Kualitas Hubungan 

5.027 3.172  1.585 .116 

.431 .079 .491 5.431 .000 

a. Dependent Variable: Loyalitas Nasabah 

    Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan nilai t hitung sebesar 

5,431 > t tabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel Kualitas 

Hubungan berpengaruh siginifikan terhadap variabel Loyalitas 

Nasabah. 

 

b. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
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Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. 

             Tabel 4. 11 

          Hasil Uji Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .491
a
 .241 .233 1.93439 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Hubungan 

                   Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan hasil uji determinasi (R
2
) diperoleh koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0,241, yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh variabel bebas (Kualitas Hubungan) terhadap variabel 

terikat (loyalitas nasabah) adalah sebesar 24,1%. Dapat disimpulkan 

bahwa 24,1% variabel loyalitas nasabah dapat dijelaskan oleh variabel 

kualitas hubungan, sedangkan sisanya 75,9% dijelaskan oleh variabel 

lain diluar persamaan diatas. 

 

5. Pembahasan 

a. Pengaruh Kualitas Hubungan Terhadap Loyalitas Nasabah 

Pengaruh kualitas hubungan terhadap loyalitas nasabah 

berdasarkan uji parsial terbukti bahwa variabel kualitas hubungan 

memiliki t hitung sebesar 5,431, dan nilai tersebut menunjukan lebih 

besar dari t tabel 1,985 (5,431 > 1,985), dan nilai signifikansi 0,000 < 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang 
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artinya variabel kualitas hubungan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel loyalitas nasabah. 

Pengaruh kualitas hubungan terhadap loyalitas nasabah 

berdasarkan hasil uji determinasi (R
2
) diperoleh koefisien determinasi 

(R Square) sebesar 0,241, yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh variabel bebas (kualitas hubungan) terhadap variabel terikat 

(loyalitas nasabah) adalah sebesar 24,1%. Dapat disimpulkan bahwa 

24,1% variabel loyalitas nasabah dapat dijelaskan oleh variabel 

kualitas hubungan, sedangkan sisanya 75,9% dijelaskan oleh variabel 

lain diluar penelitian. Pengaruh variabel kualitas hubungan terhadap 

loyalitas nasabah hanya menjelaskan sebesar 24,1% dan sisanya 75,9% 

dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini di karenakan masih terdapat 

distribusi jawaban responden pada jawaban setuju, netral dan bahkan 

ada yang tidak setuju.  

1) Kepercayaan (Trust) 

Pada indikator kepercayaan, responden (nasabah) sebagian 

besar menyatakan sangat setuju dan setuju pada item pernyataan. 

Namun pada indikator kepercayaan masih terdapat jawaban netral. 

Pada item 1,2 dan 3 masing-masing adalah 5, 2 dan 7 responden. 

Pada item ketiga terdapat 7 responden yang menjawab netral, hal 

ini menunjukan bahwa masih terdapat nasabah yang netral atau 

masih kurang percaya bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki 

reputasi yang baik dikalangan nasabah perbankan. 
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2) Kepuasan (Satisfaction) 

Pada indikator kepuasan, responden (nasabah) sebagian besar 

menyatakan sangat setuju dan setuju pada item pernyataan. Namun 

pada indikator kepuasan masih terdapat jawaban netral dan bahkan 

ada yang tidak setuju pada item pernyataan. Pada item pernyataan 

4, 5 dan 6 jawaban netral masing-masing adalah 7, 6 dan 7 

responden. Hal tersebut menunjukan bahwa masih terdapat nasabah 

yang netral atau kurang puas dengan teknologi dan fasilitas 

transaksi perbankan yang ada di Bank Syariah Mandiri karena 

belum sesuai dengan harapan nasabah dan bahkan terdapat 2 

responden yang menyatakan tidak setuju bahwa harga produk dan 

biaya transaksi perbankan di Bank Syariah Mandiri belum sesuai. 

3) Komitmen (Commitment) 

Pada indikator komitmen, responden (nasabah) sebagian 

besar menyatakan sangat setuju dan setuju pada item pernyataan. 

Namun pada indikator komitmen masih terdapat jawaban netral. 

Pada item pernyataan 7, 8 dan 9 jawaban netral masing-masing 

adalah 4, 2 dan 6 responden. Hal tersebut hal tersebut menunjukan 

bahwa masih terdapat nasabah yang netral atau kurang percaya 

dengan komitmen Bank Syariah Mandiri dalam melayani 

konsumen. Namun pada indikator ini terdapat jawaban item 

terbesar yaitu pada item 9 sebesar 57 responden. Hal tersebut 
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menujukan bahwa nasabah telah berkomitmen untuk tetap menjadi 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa hal-hal yang 

menyebabkan variabel kualitas hubungan hanya memberikan 24,1% 

pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah adalah masih terdapat jawaban 

netral dan bahkan ada yang tidak setuju. Jawaban netral dengan jumlah 

46 responden dan yang terbanyak adalah pada indikator kepercayaan 

dan kepuasan pada item 3 (saya percaya bahwa Bank Syariah mandiri 

memiliki reputasi yang baik dikalangan nasabah perbankan), item 4 

(saya merasa puas dengan teknologi dan fasilitas transaksi perbankan 

yang ada di Bank Syariah Mandiri karena telah sesuai dengan harapan 

nasabah) dan 6 (saya merasa puas karena harga produk dan biaya 

transaksi perbankan di Bank Syariah Mandiri lebih sesuai dari bank 

lain). Dan jawaban tidak setuju berjumlah 2 responden pada indikator 

kepuasan yaitu pada item 6 (saya merasa puas karena harga produk dan 

biaya transaksi perbankan di Bank Syariah Mandiri lebih sesuai dari 

bank lain). 

Penelitian ini sejalan dengan teori A. Crosby et. al yang 

menyatakan bahwa kualitas hubungan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku pelanggan dalam pembelian kembali. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa variabel 

kualitas hubungan (relationship quality) berpengaruh signifikan 

terhadap pembelian ulang (loyalitas pelanggan). 
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Bank Syariah Mandiri selalu memberikan kepercayaan, kepuasan 

dan komitmen kepada nasabahnya. Hal ini dapat dilihat hasil terbanyak 

sangat setuju terdapat pada item 9, nasabah akan selalu menjadi 

nasabah Bank Syariah Mandiri. Item pernyataan nomor 9 ini memiliki 

persentase sebesar 60% atau 57 responden yang menjawab sangat 

setuju. Hal ini menunjukan bahwa kualitas hubungan berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah karena kepercayaan, kepuasan dan 

komitmen yang dibangun oleh bank akan memotivasi nasabah untuk 

selalu menggunakan bank dan tetap menjadi nasabah bank tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian CH. Huang yang 

berjudul The Impact of Relationship Quality on Customer Loyalty dan 

Willy Kurnia Irawan yang berjudul “Analisis Pengaruh Relationship 

Quality Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Pt. Broquet 

Indonesia)” menyatakan kunci keberhasilan relationship marketing 

dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah melalui implementasi 

kualitas hubungan atau relationship quality. Dalam penelitian tersebut 

diketahui bahwa kualitas hubungan (relationship quality) berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan (semua indikator menunjukan 

lebih besar dari 1,987). Walaupun penelitian tersebut menggunakan 

variabel kepuasan pelanggan, akan tetapi penelitian ini berkaitan 

dengan kualitas hubungan yang memiliki indikator yang sama. Maka 

dari itu penulis memutuskan untuk menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai tinjauan pustaka. 
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Selain teori A. Crosby, hal ini juga sejalan dengan teori Morgan 

yang menyatakan kualitas hubungan (relationship quality) ini 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: kepercayaan (trust), kepuasan 

(satisfaction), dan komitmen (commitment). Faktor-faktor inilah yang 

memberikan konsekwensi terhadap niat menggunakan produk secara 

terus menerus dan memiliki hubungan yang positif dengan loyalitas. 

Apabila kualitas hubungan antara perusahaan dan konsumen semakin 

baik, maka konsumenpun akan merasa puas dan kemudian akan 

cenderung kepada perusahaan tersebut atau dengan kata lain pelanggan 

tersebut akan loyal khususnya di Bank Syariah Mandiri Kc Metro 

Lampung. 

 

b. Pengaruh Kualitas Hubungan Terhadap Loyalitas Nasabah dalam 

perspektif Islam 

Pelanggan akan loyal jika pelanggan tersebut mendapatkan produk 

yang sesuai dengan yang diharapkan atau melebihi dari harapannya 

sehingga pelanggan merasa puas dan akan melakukan pembelian ulang 

terhadap produk tersebut. Pelanggan yang puas terhadap produk yang 

dikonsumsi dan pelayanan yang diberikan akan menimbulkan sikap 

untuk merekomendasikan kepada orang lain. Pelayanan yang baik akan 

memberikan kesan tersendiri bagi pelanggan untuk berlanggan dalam 

jangka panjang dan menciptakan hubungan baik antara pedagang 

dengan pelanggannya. Al-Qur‟an memberi petunjuk agar dalam bisnis 

tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, dan tidak ada unsur 
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eksploitasi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisaa‟ ayat 

29 :
118

 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإًلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تَ َراٍض يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ًَل تَْأُكلُ  وا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

ِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكْم رَِحيًما ۚ  َوًَل تَ ْقتُ ُلوا َأنْ ُفَسُكْم  ۚ  ِمْنُكْم   

“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; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisaa : 29).
119

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaiamana menjalin hubungan 

baik dalam melakukan perniagaan dengan suka sama suka dan penuh 

keridhaan antara pedagang dan konsumen. Konsumen akan lebih 

menyukai pengalaman berinteraksi dengan pedagang yang sopan dann 

ramah dalam menghadapi pembeli daripada pedagang yang angkuh. 

Kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengalaman menyenangkan 

saat berbelanja, akan membuat konsumen loyal sehingga kembali 

berbelanja di tempat itu.
120

 

 

 

 

 

 

                                                             
118

Veithzal Rivai, Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan 

Praktik Marketing Rasullah saw, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 185. 
119

Kementrian Agama RI, Op.Cit. h. 83  
120

Veithzal Rivai, Op.Cit. h. 186 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data dalam penelitian 

tentang “Pengaruh Kualitas Kualitas Hubungan Terhadap Loyalitas Nasabah 

(Studi pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung)”, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

Hasil uji secara parsial (Uji t) diketahui nilai t hitung sebesar 5,431 ini 

menunjukan bahwa lebih besar dari t tabel (5,431 > 1,985), dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa    ditolak dan 

   diterima yang artinya variabel kualitas hubungan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel loyalitas nasabah. Hasil uji determinasi (  ) diperoleh 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,241, yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh variabel bebas (kualitas hubungan) terhadap variabel terikat 

(loyalitas nasabah) dapat dijelaskan sebesar 24,1% dan sisanya 75,9% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.  

 

B. Saran 

1. Bagi Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung 

a. Bank Syariah Mandiri harus lebih meningkatkan kepercayaan terhadap 

nasabahnya dengan membangun reputasi yang baik dikalangan 

nasabah perbankan. 

b. Bank Syariah Mandiri harus lebih meningkatkan kepuasan untuk 

nasabahnya dengan selalu konsisten terhadap harga produk dan biaya 
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transaksi yang ditawarkan, dan menyediakan teknologi dan fasilitas 

transaksi perbankan yang sesuai dengan harapanatau kemaunan 

nasabahnya. 

c. Bank Syariah Mandiri harus tetap mempertahankan komitmen dengan 

melayani dan merespon kebutuhan nasabah dengan baik dan cepat 

sehingga nasabah akan loyal dan akan tetap selalu menjadi nasabah 

Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai upaya pengembangan diri dan menambah pengetahuan 

mengenai perbankan syariah diharapkan selanjutnya dapat melakukan 

penelitian yang lebih komrehensif dan dapat meminimalisir kesalahan-

kesalahan yang terjadi pada saat melakukan penelitian. 
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LAMPIRAN 1  

KUESIONER 

 

Bandar Lampung, 24 April 2018 

Kepada Yth. 

Bpk/ Ibu/ Saudara/I Nasabah Bank Syariah Mandiri  

KC Metro Lampung 

Di tempat 

 

Assalamu`alaikum Wr. Wb. 

Syukur Alhamdullilah, atas segala nikmat dan karunianya kepada kita 

semua, shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita 

Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. 

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) 

pada program studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 

Intan Lampung, saya : 

Nama  : Miftahudin 

NPM  : 1451020087 

Jurusan : Perbankan Syariah 

Bermaksud melalukan penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas 

Hubungan terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada nasabah Bank Syariah 

Mandiri KC Metro Lampung)”.Untuk membantu kelancaran penelitian ini, saya 

mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini 

sebagaimana yang terlampir. 

Data yang diperoleh hanya untuk tujuan penelitian semata, dan tidak ada 

konsekuensi terhadap diri dan pribadi anda. Atas bantuan dan partisipasinya, 

disampaikan terima kasih. 

Wassalamu`alaikum Wr. Wb. 

  Peneliti 

 

Miftahudin 

 



KUESIONER 

Pengaruh Kualitas Hubungan terhadap Loyalitas Nasabah 

(Studi pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KC Metro Lampung) 

 

A. Karakteristik Responden 

1. Nama   : __________________________ 

2. Jenis kelamin anda :       Laki-laki              Perempuan 

3. Usia anda saat ini :       20-35 tahun  36-45 tahun     >45 tahun 

4. Pekerjaan anda :       PNS         Karyawan Swasta           Lain-lain, 

sebutkan……. 

5. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri : 

        6 s/d 1 tahun                > 1 tahun 

 

B. Petunjuk Pengisian 

Berikan penilaian berkenaan dengan hal-hal yang Bpk/Ibu/Sdr/I rasakan. 

Pilihlah dan berikan tanda ( √ ) pada kolom yang telah disediakan. Alternatif 

jawaban terdiri dari : 

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 

SS S N TS STS 

 

Dibawah ini terdapat kuesioner tentang kualitas hubungan dan loyalitas 

nasabah, mohon beri tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pilihan 

anda : 

 

Variabel Kualitas Hubungan (Y) 

No Kepercayaan SS S N TS STS 

1 
Saya percaya bahwa Bank Syariah Mandiri 

selalu konsisten dalam menyediakan layanan 

berkualitas 

     

2 
Saya percaya bahwa Bank Syariah Mandiri 

selalu memperhatikan keamanan dalam 

transaksi yang dilakukan nasabah 

     

3 

Saya percaya bahwa Bank Syariah Mandiri 

memiliki reputasi yang baik dikalangan 

nasabah perbankan 

     

 



 Kepuasan SS S N TS STS 

4 

Saya merasa puas dengan teknologi dan 

fasilitas transaksi perbankan yang ada di 

Bank Syariah Mandiri karena sesuai dengan 

harapan nasabah 

     

5 

Saya merasa puas karena pelayanan 

karyawan Bank Syariah Mandiri baik dan 

cepat 

     

6 

Saya merasa puas karena harga produk dan 

biaya transaksi perbankan di Bank Syariah 

Mandiri lebih sesuai daripada bank lain 

     

 

 Komitmen SS S N TS STS 

7 
Menurut saya komitmen karyawan Bank 

Syariah Mandiri dalam melayani konsumen 

dapat dipercaya 

     

8 
Menurut saya karyawan Bank Syariah 

Mandiri mempunyai komitmen dalam 

merespon kebutuhan nasabah 

     

9 
Saya akan selalu menjadi nasabah Bank 

Syariah Mandiri 
     

 

Variabel loyalitas Nasabah (X) 

No Loyalitas SS S N TS STS 

1 

Saya  akan menjadikan Bank Syariah Mandiri 

sebagai pilihan pertama dalam melakukan 

transaksi perbankan. 

     

2 

Saya mengatakan hal-hal positif kepada orang 

lain tentang Bank Syariah Mandiri kepada 

teman, kerabat, dan rekan bisnis 

     

3 

Saya merekomendasikan kepada pihak lain 

untuk menggunakan jasa Bank Syariah 

Mandiri untuk transaksi perbankan  

     

4 

Saya tetap melakukan kegiatan transaksi 

(menabung, menarik uang, pembayaran, dll) di 

Bank Syariah Mandiri 

     

5 
Saya menganjurkan orang lain untuk 

bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri 
     

 

 



LAMPIRAN 2  

 

DAFTAR RESPONDEN 

No. 

Resp. 
Jenis Kelamin Usia Pekerjaan 

1 Laki-Laki 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

2 Laki-Laki 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

3 Laki-Laki 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

4 Laki-Laki 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

5 Laki-Laki 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

6 Perempuan >45 Tahun PNS 

7 Laki-Laki >45 Tahun Karyawan Swasta 

8 Laki-Laki 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

9 Laki-Laki >45 Tahun Karyawan Swasta 

10 Perempuan >45 Tahun PNS 

11 Perempuan 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

12 Perempuan 20-35 Tahun Petani 

13 Perempuan 20-35 Tahun Petani 

14 Laki-Laki 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

15 Perempuan 20-35 Tahun Pedagang 

16 Laki-Laki 20-35 Tahun PNS 

17 Perempuan 36-45 Tahun PNS 

18 Laki-Laki 36-45 Tahun PNS 

19 Laki-Laki >45 Tahun Petani 

20 Perempuan >45 Tahun Petani 

21 Laki-Laki 20-35 Tahun PNS 

22 Perempuan 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

23 Perempuan 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

24 Laki-Laki >45 Tahun Karyawan Swasta 

25 Laki-Laki >45 Tahun Karyawan Swasta 

26 Perempuan 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

27 Perempuan 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

28 Laki-Laki 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

29 Laki-Laki 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

30 Laki-Laki 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

31 Laki-Laki 36-45 Tahun Karyawan Swasta 

32 Laki-Laki 20-35 Tahun Pedagang 

33 Laki-Laki 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

34 Laki-Laki 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

35 Laki-Laki 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

36 Laki-Laki 20-35 Tahun Pedagang 

37 Laki-Laki 20-35 Tahun Pedagang 



38 Perempuan 20-35 Tahun Petani 

39 Laki-Laki >45 Tahun PNS 

40 Laki-Laki 36-45 Tahun Petani 

41 Laki-Laki 36-45 Tahun PNS 

42 Laki-Laki 36-45 Tahun PNS 

43 Perempuan 20-35 Tahun PNS 

44 Laki-Laki >45 Tahun Petani 

45 Laki-Laki >45 Tahun Petani 

46 Laki-Laki 36-45 Tahun Petani 

47 Perempuan 20-35 Tahun PNS 

48 Laki-Laki >45 Tahun Petani 

49 Laki-Laki >45 Tahun Petani 

50 Laki-Laki >45 Tahun Petani 

51 Perempuan 20-35 Tahun PNS 

52 Laki-Laki 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

53 Laki-Laki 20-35 Tahun PNS 

54 Perempuan >45 Tahun PNS 

55 Perempuan 36-45 Tahun PNS 

56 Laki-Laki 36-45 Tahun PNS 

57 Perempuan 20-35 Tahun Petani 

58 Laki-Laki 36-45 Tahun PNS 

59 Perempuan 20-35 Tahun Pedagang 

60 Perempuan >45 Tahun Pedagang 

61 Perempuan 36-45 Tahun PNS 

62 Perempuan >45 Tahun Pedagang 

63 Laki-Laki >45 Tahun Pedagang 

64 Perempuan 36-45 Tahun Pedagang 

65 Perempuan >45 Tahun Pedagang 

66 Perempuan 36-45 Tahun Pedagang 

67 Perempuan 36-45 Tahun Pedagang 

68 Perempuan 20-35 Tahun Pedagang 

69 Perempuan 36-45 Tahun Pedagang 

70 Perempuan 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

71 Perempuan 36-45 Tahun Pedagang 

72 Laki-Laki >45 Tahun Pengusaha 

73 Perempuan 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

74 Laki-Laki 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

75 Perempuan 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

76 Perempuan 20-35 Tahun PNS 

77 Perempuan 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

78 Laki-Laki 36-45 Tahun Pedagang 

79 Laki-Laki 20-35 Tahun Pengusaha 

80 Laki-Laki 20-35 Tahun Pengusaha 



81 Laki-Laki 20-35 Tahun Pengusaha 

82 Laki-Laki 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

83 Laki-Laki 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

84 Laki-Laki 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

85 Laki-Laki 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

86 Laki-Laki 20-35 Tahun Karyawan Swasta 

87 Laki-Laki 36-45 Tahun PNS 

88 Laki-Laki 36-45 Tahun PNS 

89 Laki-Laki 20-35 Tahun PNS 

90 Laki-Laki 20-35 Tahun PNS 

91 Laki-Laki 20-35 Tahun PNS 

92 Laki-Laki 20-35 Tahun PNS 

93 Laki-Laki 20-35 Tahun PNS 

94 Perempuan 20-35 Tahun PNS 

95 Laki-Laki 20-35 Tahun PNS 

 

Nomor Butir Angket 

No 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 

Total 
Skor y1 y2 y3 y4 y5 

Total 
Skor 

1 4 4 5 3 3 4 5 5 5 38 4 5 5 5 5 24 

2 4 5 4 5 5 4 5 5 5 42 5 5 5 5 4 24 

3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 41 4 4 5 5 5 23 

4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 38 5 5 5 5 5 25 

5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 40 4 5 5 5 5 24 

6 4 4 5 4 4 4 5 5 5 40 5 4 5 5 5 24 

7 4 4 5 4 3 3 5 5 5 38 4 5 5 5 4 23 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 4 4 4 4 21 

9 5 5 5 4 5 4 5 5 5 43 5 4 3 5 5 22 

10 4 4 4 5 5 5 5 4 4 40 4 5 5 5 5 24 

11 4 5 5 4 4 5 4 5 5 41 4 4 5 5 5 23 

12 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 5 5 5 5 4 24 

13 4 5 5 4 4 5 4 4 3 38 3 4 4 4 5 20 

14 4 5 5 4 5 5 4 4 5 41 5 4 4 5 5 23 

15 4 5 5 4 5 4 5 5 4 41 5 5 5 5 5 25 

16 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 5 4 5 5 4 23 

17 5 5 4 4 4 5 5 4 5 41 4 4 4 4 3 19 

18 4 4 5 4 5 4 4 4 5 39 3 3 4 5 5 20 

19 5 5 4 4 4 4 4 4 5 39 4 4 4 4 5 21 

20 4 5 5 4 4 5 4 4 5 40 4 5 5 5 4 23 

21 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 5 4 3 4 4 20 

22 3 4 4 5 4 5 4 4 5 38 4 4 4 3 4 19 

23 4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 5 5 5 4 4 23 



24 4 4 5 5 4 5 4 4 4 39 4 4 3 3 3 17 

25 4 5 5 5 5 5 3 4 4 40 4 4 5 5 4 22 

26 4 4 4 5 5 4 4 4 5 39 5 5 4 5 5 24 

27 5 4 5 5 5 5 4 4 5 42 4 4 5 5 5 23 

28 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 5 5 5 4 4 23 

29 5 5 5 4 3 4 5 5 5 41 4 4 5 4 4 21 

30 5 5 5 4 4 5 4 5 5 42 4 5 5 4 5 23 

31 5 5 4 3 3 4 5 4 4 37 4 4 5 5 5 23 

32 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 5 25 

33 4 4 4 5 5 5 4 3 4 38 4 5 5 5 4 23 

34 4 5 4 4 4 4 5 4 5 39 4 4 5 5 5 23 

35 3 5 5 5 5 5 4 4 4 40 5 4 5 5 4 23 

36 4 5 5 5 5 4 5 5 4 42 5 5 4 4 5 23 

37 5 5 5 4 4 3 4 5 5 40 3 4 4 5 4 20 

38 4 5 5 5 5 5 3 4 4 40 4 3 4 5 5 21 

39 4 5 3 4 4 3 4 4 3 34 3 3 3 3 4 16 

40 4 5 4 4 4 4 4 5 5 39 4 5 5 4 4 22 

41 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43 5 5 4 4 5 23 

42 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 4 4 5 5 5 23 

43 4 4 5 5 5 4 4 5 5 41 5 5 5 5 5 25 

44 4 4 3 3 4 5 4 5 5 37 4 4 5 4 4 21 

45 5 5 4 4 5 5 4 4 5 41 4 5 5 5 5 24 

46 4 5 5 5 4 5 5 5 5 43 4 4 5 5 5 23 

47 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 5 4 4 5 5 23 

48 5 5 4 5 5 4 4 5 4 41 4 4 4 4 4 20 

49 4 5 5 4 5 5 4 4 5 41 4 5 5 5 4 23 

50 4 4 5 4 4 5 5 5 5 41 3 4 5 5 5 22 

51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 4 24 

52 4 5 5 4 4 5 4 4 5 40 4 5 4 4 5 22 

53 5 5 4 5 5 4 5 5 5 43 5 4 4 5 5 23 

54 5 5 5 4 4 4 5 5 4 41 4 4 4 5 5 22 

55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 4 3 4 3 17 

56 4 5 4 4 5 5 3 4 4 38 4 4 5 5 4 22 

57 4 4 4 5 5 5 4 3 4 38 5 5 4 5 5 24 

58 3 3 4 5 5 5 5 5 4 39 4 4 5 4 4 21 

59 4 4 4 4 3 2 4 4 3 32 2 3 3 3 3 14 

60 4 5 5 4 4 5 4 4 5 40 4 5 5 5 5 24 

61 4 4 3 3 3 4 5 5 5 36 4 4 5 5 5 23 

62 4 5 5 4 4 5 4 5 5 41 5 5 5 5 5 25 

63 5 4 5 4 5 4 3 3 3 36 4 5 5 4 4 22 

64 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 4 4 5 5 5 23 

65 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 4 5 5 5 5 24 

66 5 5 5 4 5 4 5 5 5 43 4 5 4 4 5 22 



67 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 4 4 5 5 4 22 

68 4 4 4 5 5 5 5 4 4 40 5 5 4 4 5 23 

69 5 4 4 5 5 5 4 4 5 41 4 4 5 5 4 22 

70 4 5 4 5 5 5 4 4 5 41 4 5 5 5 5 24 

71 5 4 5 4 5 4 4 4 5 40 4 4 5 5 4 22 

72 3 4 5 5 5 5 4 5 5 41 4 5 5 5 4 23 

73 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34 3 4 4 4 4 19 

74 5 4 4 5 4 5 3 4 4 38 4 5 5 5 4 23 

75 4 4 4 5 5 5 4 4 5 40 4 5 5 5 5 24 

76 3 4 4 5 5 5 4 5 5 40 4 5 5 4 5 23 

77 5 5 4 5 5 4 5 5 4 42 4 3 3 4 4 18 

78 5 4 5 3 4 5 4 4 5 39 4 4 4 3 3 18 

79 4 4 3 3 3 3 4 4 3 31 3 3 3 4 3 16 

80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 5 5 4 5 23 

81 5 5 5 4 4 5 5 4 4 41 5 5 4 5 5 24 

82 4 4 4 5 4 5 5 5 4 40 5 4 4 5 5 23 

83 5 4 4 4 5 5 4 4 5 40 5 5 5 5 5 25 

84 5 4 4 4 4 5 4 5 5 40 5 4 4 4 4 21 

85 4 4 4 5 5 5 5 5 4 41 4 4 5 5 5 23 

86 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 4 5 3 3 3 18 

87 5 5 4 4 5 5 4 5 5 42 4 4 5 5 5 23 

88 4 5 5 4 5 5 4 4 5 41 5 5 4 5 5 24 

89 4 5 5 4 5 3 5 5 4 40 4 5 5 5 5 24 

90 4 4 5 5 5 5 5 4 5 42 4 5 5 5 5 24 

91 5 4 5 4 4 4 4 5 5 40 4 5 5 5 5 24 

92 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 4 4 5 4 3 20 

93 5 5 4 5 4 5 5 5 4 42 5 5 5 5 5 25 

94 4 4 5 4 5 4 4 5 5 40 4 4 5 5 4 22 

95 5 4 5 4 4 5 5 5 5 42 4 5 5 5 4 23 
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