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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh service quality dan 

sharia compliance terhadap customer satisfaction pembentuk customer loyalty 

studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam. Adapun variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Service Quality, Sharia Compliance, 

Customer Satisfaction, dan Customer Loyalty. Pemilihan sampel menggunakan 

metode sampel non probability sampling dengan teknik sampling purposive dan 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 161 responden yang merupakan nasabah 

yang pernah menggunakan dan akan menggunakan kembali produk-produk milik 

BPRS Al Salaam. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode 

Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan software IBM AMOS 

21. Hasli pada penelitian ini menunjukan bahwa service quality (SQ) berpengaruh 

positif signifikan terhadap customer satisfaction (CS), sharia compliance  (SC) 

berpengaruh positif signifikan terhadap customer satisfaction (CS), customer 

satisfaction (CS) berpengaruh positif signifikan terhadap customer loyalty (CL). 

 

Kata kunci: Service Quality (SQ), Sharia Compliance (SC), Customer 

Satisfaction (CS), dan Customer Loyalty (CL). 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to analyze the effect of service quality and sharia 

compliance to customer satisfaction forming customer loyalty studies at the BPRS 

Al Salaam. The variables used in this study are Service Quality, Sharia 

Compliance, Customer Satisfaction and Customer Loyalty. The sample selection 

uses non-probability sampling method with purposive sampling technique and the 

sample in this study are 161 respondents who have used and will use products 

belonging to BPRS Al Salaam. The analysis tools on this research is 

usingStructural Equation Modeling (SEM) with IBM AMOS 21 software. The 

results of this study indicate that Service Quality (SQ) has a significant positive 

effect on Customer Satisfaction (CS),  Sharia Compliance (SC) has a significant 

positive effect on Customer Satisfaction (CS), and Customer Satisfaction (CS) has 

a significant positive effect on Customer Loyalty (CL). 

 

Keywords : Service Quality (SQ), Sharia Compliance (SC), Customer 

Satisfaction (CS), andCustomer Loyalty (CL). 
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1 
Indonesia Banking School 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Membangun ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran industri perbankan 

sebagai pemenuh kebutuhan modal finansial bagi para pelaku bisnis. Industri 

perbankan telah menjadi salah satu komponen penting dalam perekonomian 

nasional, oleh karena itu stabilitas industri perbankan akan sangat mempengaruhi 

perekonomian nasional. Perbankan Islam, saat ini tengah menjadi topik yang 

paling sering dibahas di negara-negara muslim (Amin & Isa, 2008). Hal itu 

karena, perbankan dan keuangan Islam saat ini sedang mengalami pertumbuhan 

yang cepat diseluruh dunia. International Monetary Fund (IMF), menyatakan 

bahwa Perbankan Islam adalah salah satu industri yang mengalami pertumbuhan 

paling cepat dalam industri keuangan. Angka pertumbuhan perbankan Islam 

mencapai 10-15 persen selama satu dekade terakhir (Abduh, 2011). 

Namun terdapat konsekuensi dari perkembangan perbankan Islam ini ialah, 

bank-bank Islam di Indonesia kini dihadapkan dengan persaingan yang kuat, 

bahkan tidak hanya dari perbakan Islam saja melainkan dari perbankan 

konvensional (Abduh, 2011). Meskipun terdapat perbedaan antara perbankan 

Islam dan perbankan Konvensional, mereka tetap bersaing dipasar yang sama 

dengan menawarkan produk dan layanan serupa (Amin & Isa, 2008). Perbankan 

konvensioanl dan perbankan syariah keduanya dianggap sebagai rival, dimana 

perbankan konvensional menerapkan sistem bunga dan mampu memberikan
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Indonesia Banking School 

jaminan kepada pelanggannya tentang laba atas investasinya (M. N. Akhtar, 

Hunjra, Akbar, Rehman, & Niazi, 2011).  

Meski perbankan Islam telah menyediakan produk perbankan yang sesuai 

dengan prinsip syariah, namun masih banyak pelanggan yang meragukan 

profesionalisme dan kualitas layanan perbankan tersebut. Masih terdapat banyak 

kritikan yang terkait dengan kualitas layanan perbankan Islam, terutama pada 

penerapan sistem bagi hasil. Selain itu, terdapat juga beberapa kritikan pada 

pelayanan front-office yang kurang profesional (Hidayat & Akhmad, 2015). 

Tingkat keberhasilan perbankan Islam maupun perbankan konvensional 

dalam menawarkan produk atau layanan baru mereka, bergantung pada tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan tersebut (M. N. Akhtar et al., 

2011). Untuk bersaing, perbankan Islam perlu mengembangkan pemasaran yang 

efektif, meningkatkan kemampuan teknologi mereka dan mengembangkan 

sumber daya manusia yang mereka miliki. Secara spesifik, bank syariah perlu 

meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan serta kepuasan pelanggan 

(Amin & Isa, 2008). Seperti bisnis yang beroperasi di sektor jasa, perbankan 

Islam juga harus memiliki pelanggan yang setia, hal tersebut didapatkan dengan 

memberikan kepuasan dalam pelayanan perbankan (Okumus & Genc, 2013). 

Kepuasan pelanggan telah diakui sebagai komponen penting dari pemikiran 

konsep pemasaran kontenporer, khususnya dalam industri jasa. Pelanggan akan 

puas dengan produk yang diterima setelah mereka menggunakannya, maka 

terdapat kemungkinan mereka akan melakukan pembelian kembali dan mencoba 
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ekstensi lini (Okumus & Genc, 2013). Hal tersebut dapat dikatagorikan sebagai 

loyalitas pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. 

Perbankan Islam yang merupakan bagian dari Ekonomi Islam, di harapkan 

dapat membantu perkembangan perekonomian negara dengan penerapan prinsip 

syariahnya. Perbankan Islam beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 

yaitu tidak adanya penerapan sistem bunga pada produk-produk perbankan 

melainkan dengan penerapan sistem bagi hasil (Hidayat & Akhmad, 2015). 

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, maka jenis perbankan 

terbagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Namun 

dalam perbankan Islam, BPR yang dimaksud ialah Bank Pembiayaan Rayat 

Syariah (BPRS). 

 BPR yang merupakan bagian dari perbankan tidak terlepas dari berbagai 

masalah yang menyebabkan banyak BPR terpaksa dilikuidasi oleh Bank 

Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahunnya. Tercatat dari 

tahun 2006 hingga tahun 2018 terdapat 88 BPR/BPRS yang dilikuidasi oleh 

BI/OJK, dimana 83 diantaranya adalah BPR konvensional dan 5 lainnya ialah 

BPR Syariah. Menurut data yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS), sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 terdapat 26 BPR/BPRS yang 

dilikuidasi oleh BI/OJK, dimana 3 diantaranya adalah BPRS yaitu PT. BPRS 

Shadiq Amanah, PT. BPRS Al Hidayah dan PT. BPRS Hidayah jakarta 

(www.lps.go.id). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun 
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terakhir perkembangan BPRS dapat dikatakan cukup menghawatirkan, dimana 

setiap tahun terdapat BPRS yang ditutup.  

Meskipun jumlah BPRS yang dilikuidasi lebih sedikit dibandingkan 

jumlah BPR, tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini terdapat BPRS yang 

berada dalam pengawasan khusus OJK.  Oleh karena itu, penting bagi BPRS 

untuk tetap mempertahankan eksistensinya dalam dunia perbankan, salah satunya 

dengan mempertahankan pelanggan/nasabah yang loyal. Untuk mempertahankan 

nasabah dengan loyalitas terhadap BPRS, penting bagi BPRS agar dapat 

memberikan Service Quality (kualitas layanan) semaksimal mungkin. Service 

Quality, dianggap menjadi salah satu hal penting sebagai tolak ukur dari 

keunggulan daya saing perbankan. 

Tidak hanya Service Quality yang dianggap dapat meningkatkan loyalitas 

nasabah, selain itu terdapat juga satu pilar penting dalam pengembangan lembaga 

keuangan yang berbasis syariah ialah Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah). 

Pilar tersebut menjadi pembeda utama yang dimiliki lembaga keuangan syariah 

dengan lembaga keuangan konvensional (Lutfinanda & Sinarasri, 2014). Karena 

BPRS yang beroperasi dengan prinsip ekonomi Islam berbeda dengan BPR 

konvensional, yaitu pada BPRS tidak ada penerapan bunga pada setiap produk 

perbankannya melainkan menerapkan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. Service Quality dan Sharia Compliance yang dimiliki dan 

diterapkan oleh suatu BPRS dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan 

(Customer Satisfaction), dimana dari kepuasan yang didapatkan oleh pelaanggan 

tersebut membentuk suatu sikap loyalitas terhadap BPRS. 
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Konsep dari kualitas layanan (service quality), kepatuhan syariah (shariah 

compliance), customer satisfaction serta customer loyalty saling berhubungan satu 

dengan yang lain, menjadi alasan yang mendasari penelitian ini. Namun karena 

perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan 

konvensioanl, yaitu dengan menerapkan prinsip syariah di dalam operasional 

perbankan, maka perlu suatu dimensi yaitu kepatuhan syariah (Shariah 

Compliance) untuk mengukur kemampuan perusahaan agar sesuai dengan hukum 

Islam dan prinsip-prinsip perbankan dalam Ekonomi Islam. 

Penelitian ini dilakukan guna mempertahankan BPRS Al Salam yang dipilih 

sebagai objek penelitian dari resiko likuidasi oleh BI/OJK. Dalam penelitian ini 

akan menggunakan variabel Service Qualtity dan Sharia Complianc sebagai 

variabel independen. Dimana, penelitian ini akan menilai apakah kedua variabel 

tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap Customer Satisfaction dari 

nasabah BPRS Al Salaam. Sehingga, dari tingkat kepuasan pelanggan tersebut 

dapat membentuk loyalitas nasabah terhadap BPRS Al Salaam.  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  Al Salaam merupakan salah satu BPRS di 

Indonesia yang berhasil meraih ranking ke-8 dengan predikat “Sangat Bagus” 

pada “Rating Institusi Keuangan Syariah Versi Infobank 2017”. Sebelumnya pada 

tahun 2016, BPRS Al Salaam hanya mendapatkan predikat “Bagus”.  Berdasarkan 

penelitian ini, akan dilihat apakah terdapat hubungan yang kuat maupun lemah 

dan berpengaruh signifikan maupun tidak signifikan  terhadap setiap variabel 

yang digunakan. Sehingga, BPRS Al Salaam dapat menilai variabel mana yang 
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sangat mempengaruhi nasabah mereka untuk tetap memiliki loyalitas yang tinggi 

terhadap BPRS Al Salaam. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kompetisi antara BPRS di Indonesia, mengharuskan setiap BPRS untuk 

memberikan nilai lebih kepada nasabah agar tidak berpaling dan memilih BPRS 

pesaingnya. Kualitas layanan (Service Quality) yang dimiliki BPRS menjadi salah 

satu faktor penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (Customer 

Satisfaction). Namun tidak hanya kualitas layanan yang harus diperhatikan, 

melainkan penerapan kepatuhan syariah (Sharia Compliance) juga harus 

diperhatikan.  

Hal itu karena, karakteristik perbankan syariah yang berbeda dengan 

perbankan konvensional. Maka diperlukan penerapan kepatuhan syariah dalam 

menjalankan kegiatan operasional BPRS dan setiap produk yang dimiliki, sebagai 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Karena dengan 

menilai tingkat kepatuhan syariah, nasabah dapat melihat apakah kegiatan 

operasional dan produk yang dimiliki BPRS sesuai dengan hukum Islam dan 

prinsip-prinsip perbankan dalam ekonomi Islam.  

BPRS yang dapat memberikan kualitas layanan yang sesuai dengan harapan 

nasabah serta dapat membuktikan perenapan prinsip syariah yang telah sesuai 

dengan hukum Islam, maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang akan 

membetuk loyalitas dari nasabah bank tersebut. Sehingga, nasabah bank tidak 

akan berfikir untuk beralih dan memilih BPRS pesaing lainnya. 
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Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini akan menggunakan variabel 

Kualitas Layanan (Service Quality) dan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) 

untuk menilai tingkat Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) yang akan 

membentuk Loyalitas Pelanggan (Customer Loyalty) terhadap penggunaan 

produk-produk BPRS, sehingga didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Service Quality berpengaruh terhadap Customer Satisfaction pada 

pengguna produk BPRS Al Salaam? 

2. Apakah Sharia Compliance berpengaruh terhadap Customer Satisfaction pada 

pengguna produk BPRS Al Salaam? 

3. Apakah Customer Satisfaction berpengaruh terhadap Customer Loyalty pada 

pengguna produk BPRS Al Salaam? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup pada objek penelitian dan supaya penelitian 

ini dapat terfokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti akan 

memfokuskan permasalahan yang akan diteliti dengan cara menetapkan batasan 

penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada produk pembiayaan pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Salaam sebagai objek penelitian. 

Responden dalam penellitian ini adalah nasabah yang pernah menggunakan 

produk pembiayaan pada BPRS Al Salaam dan juga nasabah yang akan memilih 

untuk menggunakan kembali produk pembiayaan tersebut. Pada penelitian ini 

akan menggunaka variabel Service Quality dan Shariah Compliance untuk 
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menilai Customer Satisfaction yang akan membentuk Customer Loyalty terhadap 

penggunaan produk pembiayan BPRS Al Salaam. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Service Quality terhadap Customer 

Satisfaction pada pengguna produk BPRS Al Salaam. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Shariah Compliance terhadap 

Customer Satisfaction pada pengguna produk BPRS Al Salaam. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Customer Satisfaction terhadap 

Customer Loyalty pada pengguna produk BPRS Al Salaam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari pemahaman tujuan penelitian sebelumnya, maka dapat diperoleh manfaat 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan 

disiplin ilmu pemasaran perbankan syariah, khususnya pada pembahasan 

membangun Customer Loyalty dengan pengaruh Service Quality, Sharia 

Compliance, dan Customer Satisfaction pada nasabah BPRS Al Salaam. 

Peneliltian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas 
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pengetahuan serta dapat mengaplikasikan ilmu Manajemen Pemasaran 

Syariah dalam dunia perbankan Islam. 

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu perusahaan 

objek peneliti untuk meningkatkan Customer Loyalty pada nasabah BPRS Al 

Salaam dengan pengaruh variabel Service Quality, Sharia Compliance, dan 

Customer Satisfaction untuk membantu meningkatkan kualitas layanan yang 

akan berdampak pada pemasaran produk-produk BPRS Al Salaam. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang peneliti dalam melakukan 

penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai acuan dasar 

dalampenelitian, kerangka pemkiran dan hipotesis dalam penelitian. 

3. BAB III MTODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat mengenai objek penelitian, desain penelitian, metode yang 

digunakan dalam pengambilan sample, penjelasan mengenai variabel-variabel, 
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teknik pengelolaan dan analisis data serta teknik yang digunakan dalam 

pengujian hipotesis. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran objek 

penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian serta implikasi manajerial. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran-saran penulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu 

dalam bab ini juga akan menjelaskan keterbatasan atau kelemahan dari 

penelitian yang dilakukan ini 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Gambaran BPRS 

Pengertian mengenai perbankan syariah dan pengertian bank syariah telah 

tercantum dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 sebagai berikut: 

“Menurut UU N0. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan 

pengertian Perbankan Syariah dan pengertian Bank Syariah. Perbankan Syariah 

yaitu segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses 

didalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan 

menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Usaha Syariah), UUS (Unit 

Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).” 

 

 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika 

kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan 

Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), 

maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiyaya dan tidak pula dianiyaya”. 

(Qs. Al Baqarah: 278-279) 

 

Seperti yang dimaksud oleh ayat di atas bahwa pelarangan bunga atau riba 

didalam Islam bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi dimana 

segala bentuk eksploitasi ditiadakan. Menerapkan keadilan antara pihak pemberi 
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modal dan penerima modal, pemberi modal tidak boleh dijanjikan menerima 

imbalan hasil tanpa melakukan aktivitas apapun atau tidak menanggung risiko 

bersama. Tujuan sosial ekonomi Islam tersebut menyelaraskan konteks dimana 

pelarangan Islam terhadap riba dapat dipahami dengan baik (Rivai, 2012). 

Menurut OJK, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR) adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan perinsip 

syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Dimana kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan 

kegiatan bank umum, hal tersebut dikarenakan BPR tidak diperbolehkan 

menerima simpanan giro, melakukan kegiatan valas dan kegiatan asuransi. 

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pengertian 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu 

BPRS tidak diperbolehkan menawarkan giro wadiah dan hal inilah yang 

membedakan BPRS dengan bank umum syariah dan unit usaha syariah. 

Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan 

perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah 

ataupun muamalah  selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank 

Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. 

 

Analisis Pengaruh Service ..., Lisa Aprin Riati, MKPS-IBS, 2018 



13 

 

 
Indonesia Banking School 

2.2 Customer Loyalty (Loyalitas Pelanggan) 

Loyalitas sebagai komitmen untuk membeli kembali produk yang disukai 

secara konsisten  (Badara et al., 2013). Loyalitas akan terjadi berdasarkan 

pengalaman dalam mengkonsumsi sejumlah produk yang sejenis. Pengalaman 

dalam mengkonsumsi produk yang sejenis tersebut akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan akhir pelanggan, dimana pelanggan akan memutuskan 

untuk setia hanya pada satu produk perbankan (Hidayat & Akhmad, 2015). 

Sebagian besar pelanggan menyukai produk perbankan syariah setelah mereka 

menggunakan produk tersebut. Konsumsi pelangan yang berulang tersebut 

mengarah kepada loyalitas, dimana loyalitas dianggap sebagai efek akhir dari 

pembelian berulang yang dilakukan oleh pelanggan (Hidayat & Akhmad, 2015) 

Mempertahankan pelanggan yang setia sangatlah penting, karena dengan 

adanya pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi dapat memberikan nilai lebih 

besar bagi perusahaan (Badara et al., 2013). Dalam Islam, telah tercantum dalam 

Al Quran surat Al Hujurat ayat 15 yang membahas mengenai loyalitas pelanggan 

yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Artinya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang 

percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-

ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan 

Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar. 
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Ayat tersebut dapat diartikan dengan loyalitas pelanggan, yaitu apabila 

pelanggan sudah setia dan percaya pada suatu perusahaan atau merek maka 

mereka akan menjadi loyal terhadap perusahaan tersebut. 

 

2.3 Customer Satisfaction (Kepuasan Pelanggan) 

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan terhadap suatu produk 

setelah membandingkan kinerja dari sebuah produk atau layanan dengan harapan 

mereka terhadap produk tersebut. Kepuasan pelanggan terjadi ketika hasil 

evaluasi produk perbankan yang digunakan setidaknya sama dengan atau bahkan 

melebihi harapan pelanggan terhadap produk tersebut (Hidayat & Akhmad, 2015). 

Untuk itu penting bagi perbankan syariah untuk dapat memahami kriteria yang 

digunakan konsumen untuk mengevaluasi layanan perbankan (Amin, Isa, & 

Fontaine, 2013). 

Kepuasan pelanggan juga dianggap sebagai faktor kunci mengapa pelanggan 

meninggalkan atau bahkan tetap tinggal pada satu bank, hal itu karena persaingan 

industri jasa keuangnan saat ini lebih ketat dari sebelumnya dan seiring dengan 

semakin banyaknya menu layanan perbankan (Bashir, 2014). Persaingan dalam 

industri perbankan saat ini membuat bank lebih berfokus pada peningkatan 

kepuasan pelangan, hal tersebut terjadi karena kepuasan pelanggan dianggap 

memiliki dampak positif untuk peningkatan laba bank (Abduh, 2011). 

Sebuah perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara 

memberikan pengalaman yang menyenangkan dan meminimalkan atau 

menghilangkan pengalaman yang tidak menyenangkan (Ramdhani, Ramdhani, & 
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Kurniati, 2011).  Jika pelanggan puas dengan produk yang diterima setelah 

penggunaan produk tersebut, maka kemungkinan mereka akan melakukan 

pembelian berulang dan akan mencoba ekstensi lini. Serta, pelanggan yang puas 

juga akan menyampaikan pesan positif kepada orang lain tentang produk tersebut 

(Okumus & Genc, 2013). Pada umumnya pelanggan yang tidak puas dengan 

pelayanan suatu produk cenderung mengatakan hal-hal yang negatif dan 

menyampaikan kesan negatif kepada pelanggan lain (Amin & Isa, 2008). 

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa faktor yang menentukan 

kepuasan pelaggan dalam industri perbankan Islam. Seperti kemudahan dan daya 

saing bank merupakan dua faktor penting yang mungkin mempengaruhi tingkat 

kepuasan pelanggan(Amin et al., 2013).  

 

2.4 Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) 

kepatuhan syariah (sharia compliance) mengacu pada ketaatan terhadap 

ketentuan hukum Islam (Badara et al., 2013). Bank Islam juga tidak 

diperbolehkan untuk berinvestasi dalam industri yang dianggap melanggar hukum 

Islam seperti perjudian, penjualan alkohol, pornografi dan sejenisnya (Amin & 

Isa, 2008). Pada dasarnya perbankan Islam dalam kegiatan operasionalnya 

mengikuti prosedur kepatuhan syariah yang ketat khususnya larangan mengambil 

atau memberikan bunga. Gagasan mengenai keuntungan pada perbankan Islam 

didasarkan pada laba dan pembagian kerugian setelah selesainya transaksi bisnis 

(Ali & Raza, 2015).  
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Mengambil bunga sebelum kegiatan ekonomi selesai dianggap tidaklah adil. 

Oleh karena itu, sebenarnya jika dilihat secara teoritis bank Islam dapat 

kehilangan uang jika usaha bisnis yang dibiayainya gagal menghasilkan laba 

(Amin & Isa, 2008). Untuk melindungi pelanggan muslim dari bunga, maka bank 

syariah harus menyiapkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam dan juga sejalan dengan tujuan bank syariah (Amin & Isa, 2008).  

Telah jelas disebutkan dalam Al Qur’an bahwa memberi atau mengambil 

bunga adalah haram dan dianggap sebagai dosa besar. Berdasarkan hal tersebut, 

bank-bank Islam memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk dan 

layanan Islam yang sejalan dengan aturan syariah untuk melindungi umat Islam 

dari bunga (Ali & Raza, 2015). Produk umum yang digunakan dalam produk dan 

layanan perbankan syariahh adalah mudharabah, wadiah, musyarakah, 

nurabahah daan ijarah. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi perbankan Islam 

untuk tetap berpegang pada prinsip dasar kepatuhan syariah bahkan jika mereka 

harus mengorbankan pengembalian uang (Hasan, Subhani, & Osman, 2012). 

Berkaitan  dengan sharia compliance Allah telah berfirman dalam surat As 

Syuura ayat 13 yang menjelaskan pentingnya kepatuhan akan hukum Islam,  

berbunyi sebagai berikut: 

 

  

Analisis Pengaruh Service ..., Lisa Aprin Riati, MKPS-IBS, 2018 



17 

 

 
Indonesia Banking School 

Artinya: 

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-

Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang 

telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama 

dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang 

musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama 

itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya 

orang yang kembali (kepada-Nya). 

 

2.5 Service Quality (Kualitas Layanan) 

Kunci keberhasilan dan keberlangsungan setiap bisnis adalah penyampaian 

kualitas layanan (Service quality) kepada pelanggan, tak terkecuali dengan 

perbankan syariah (A. Akhtar & Zaheer, 2014). Hal tersebut juga dijelaskan pada 

penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa keberhasilan dan ketahanan industri 

perbankan saat ini sangat bergantung dengan kualitas layanan, hal itu dikarenakan 

fakta bahwa industri perbankan Islam menghadapi persaingan yang sangat ketat 

karena kemajuan teknologi dan adanya peningkatan sistem komunikasi (Abduh, 

2011).  

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kualitas layanan, yaitu layanan 

yang diharapkan dan layanan yang diterima  (Hidayat & Akhmad, 2015). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan adalah sejauh mana realitas 

dan harapan pelanggan berbeda dengan layanan yang telah mereka rasakan. 

Produk dan layanan jasa perbankan yang ada saat ini tergolong dalam produk 

yang tidak terdiferensiasi, oleh karena itu salah satu strategi yang dapat 

membedakan bank itu sendiri ialah berdasarkan peningkatan kualitas layanan 

yang dimiliki (Abduh, 2011). 
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Konsep Islam telah mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan baik 

berupa barang atau layanan jasa, janganlah memberikan yang buruk atau tidak 

berkualitas kepada pelanggan. Melainkan, harus memberikan layanan jasa atau 

produk yang memiliki kialitas baik kepada pelangga. Hal tersebut telah dijelaskan 

dalam Al Quran Surat Al  Baqarah ayat 267 yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 

 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai service quality dan Shariah Compliance yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction) serta berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan (customer loyalty). Berikut ini adalah beberapa 

penelitian terdahulu mengenai tema yang sama sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Variabel 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1.  “An examination of the 

relationship between 

service quality 

perception and 

customer satisfaction “ 

(Amin & Isa, 2008) 

Variabel Eksogen: 

Service quality 

Variabel 

Endogen: 

Customer 

satisfaction 

SEM 

 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa service 

quality memiliki reabilitas yang 

sesuai dan masing-masing 

dimensi memiliki hubungan 

positif yang signifikan dengan 

kualitas layanan perbankan 

syariah. 

 

Selain itu, hasil penelitian juga 

menunjukan bahwa service 

quality secara positif terkait 

dengan customer satisfaction 

pada perbankan Islam di 

Malaysia. 

2.  “The Influence Of 

Service Quality 

Toward Customer 

Satisfaction Of 

Islamic” 

(Ramdhani et al., 2011) 

Variabel Eksogen: 

Service quality 

Variabel 

Endogen: 

Customer 

satisfaction 

SEM Berdasarkan pernyataan dari 

penelitian ini, dapat dijelaskan 

bahwa setiap peningkatann 

service quality 100% akan 

mempengaruhi peningkatan 

customer satisfaction sebesar 

80% dan begitu juga sebaliknya. 

 

Service quality 

memberikankonstribusi sebesar 

64%terhadap customer 

satisfaction dan sisannya 

sebesar 36% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

 

3.  “E-Service Quality 

Terhadap Kepuasan 

Dan Loyalitas 

Pelanggan Dalam 

Penggunaan Internet 

Banking” 

(Anggraeni & Yasa, 

2012) 

Variabel Eksogen: 

E-Service quality 

dan kepuasan 

Variabel 

Endogen: 

Kepuasan dan 

loyalitas 

SEM Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa E-Service 

quality memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan dengan arah yang 

positif. Semakin baik kualitas 

layanan online yang bank 

berikan, maka akan 

meningkatkan kepuasan kepada 

pelanggan. 

 

Kualitas layanan online 

memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Selain itu, kepuasan 

pelanggan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 
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No 
Judul dan Nama 

Penulis 
Variabel 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

4.  “Service Quality 

Perception and 

Customer Satisfaction 

in Islamic Bankof 

Pakistan: The 

Modified SERVQUAL 

Model” 

(Ali & Raza, 2015) 

Variabel Eksogen: 

service quality  

Variabel Endogen: 

Customer 

satisfaction 

SEM Berdasarkan hasil penelitian, 

memunjukan bahwa variabel 

service quality multidimensioanl 

memiliki hubungan secara 

positif signifikan dengan 

variabel customer satisfaction 

yang unidimensional. Selain itu, 

dimensi compliance dari service 

quality memiliki kontribusi yang 

paling tinggi dibandingkan 

dengan dimensi lainnya. 

 

5.   “Analisis Pengaruh E-

Service Quality 

Terhadap Customer 

Satisfaction Yang 

Berdampak Pada 

Customer Loyalty Pt 

Bayu Buana Travel 

Tbk” 

(Jonathan, 2013) 

Variabel Eksogen: 
E-service Quality 

Variabel 

Intervening: 

Customer 

Satisfaction 

Variabel Endogen: 

Customer Loyalty 

SEM E-Service Quality pada website 

bayubuanatravel.com memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel Customer 

Satisfaction. 

 

Customer Satisfaction memiliki 

pengaruh yang 

signifikanterhadap Customer 

Loyalty. E-Service Quality 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Customer 

Loyalty. 

E-Service Quality dan Customer 

Satisfaction memiliki pengaruh 

yang sihnifikan terhadap 

Customer Loyalty. 

 

6.  “Meningkatkan 

Kualitas Pelyanan di 

Bank Syariah” 

(Astuti, Wilasari, & 

Utami, 2009) 

Variabel Eksogen: 

Syariah 

Compliance dan 

Tangible, empathy, 

reliability, 

responsiveness& 

assurance 

Variabel Endogen: 

Service Quality 

Fuzzy 

Theory 

Dari keenam diminsi CARTER 

yaitu compliance, assurance, 

tangible, empathy dan 

responsivenees memiliki 

poengaruh yang positif terhadap 

kualitas pelayanan pada 

perbankan syaraiah. 
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No 
Judul dan Nama 

Penulis 
Variabel 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

7.  “Pengaruh E-Service 

Quality dan E-

Recovery Service 

Quality Terhadap E-

Satisfaction Serta 

Implikasinya Pada E-

Loyalty Pelanggan 

Maskapai Penerbangan 

Air Asia” 

(Komara, 2013) 

Variabel Eksogen: 

E-service Quality 

dan Erecovery-

service Quality 

Variabel 

Intervenig: 

E-Satisfaction 

Variabel Endogen: 

E-loyalty 

Path 

Analysis 

Berdasarkan hasil penelelitian 

dapat disam[aikan bahwa 

pengaruh E-service Quality lebih 

dominan dari pengaruh 

Erecovery-service Quality 

terhadap E-Satisfaction, 

sedangkan pengaruh E-

Satisfaction tehadap E-loyalty 

lebih tinggi dibandingkan 

pengaruh E-service Quality dan 

Erecovery-service Quality 

terhadap E-Satisfaction dengan 

demikian E-Satisfaction 

 merupakan variabel intervening 

antara E-service Quality dan 

Erecovery-service Quality dan 

E-loyalty. 

 

8.   “Pengaruh E-Banking 

dan Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Loyalitas Nasabah p 

ada PT . Bank BNI ’ 

46 Cabang Langsa” 

(Indah, 2016) 

Variabel Eksogen: 

E-Banking dan 

kualitas pelayanan 

Variabel Endogen: 

Loyalitas 

Regresi 

linear 

berganda 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa setiap kenaikan kuallitas 

pelayanan (KP) sebesar satu 

maka akan meningkatkan 

loyalitas nasabah sebesar 0,155 

satuan dan begitu juga 

sebaliknya. Nilai R2 sebesar 

0,222 menunjukan bahwa 

variabel E-Banking dan kualitas 

pelayanan memberikan 

konstribusi sebesar 

22,2%terhadap variabel loyalitas 

nasabah BNI’46 cabang langsa. 

 

Sedangkan secara parsial, hasil 

uji t menunjukan masing-masing 

variabel E-Banking dan kualitas 

pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. Secara simultan hasil 

uji F menunjukan bahwa secara 

bersama-sama  variabel E-

Banking dan kualitas pelayanan 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. 

 

Sumber: Amin & Isa, 2008; Ramdhani et al., 2011; Anggraeni & Yasa, 2012; Ali & Raza, 2015; 

Jonathan, 2013; Astuti, Wilasari, & Utami, 2009; Komara, 2013; Indah, 2016. 

 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu 

ialah tahun penelitian yang lebih baru serta penggunaan variabel shariah 
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compliance untuk menilai kegiatan operasioanl perbankan syariah. Serta 

pemilihan objek yaitu BPRS yang secara ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tidak 

diperbolehkan untuk memberikan  jasa dalam lalu lintas pembayaran, sehingga 

skala pengguna layanan BPRS lebih kecil dibandingkan bank umum. 

  

2.7 Kerangka Konseptual 

Pada penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa variabel service quality 

memiliki pengaruh terhadap Customer Satisfaction yang mempengaruhi Customer 

Loyalty pada para pelanggan. Dalam model analisis ini, terdapat variabel 

(independent variable) dan variabel dependen (dependnt variable). Independent 

variable adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terkaitnya, sedangkan 

dependent variable merupakan varabel yang dapat diukur, dipresdiksi atau dengan 

kata lain dapat dimonitori dan diharapkan dipengaruhi oleh variabel bebas.  

 

2.6.1 Pengaruh Service Quality terhadap Customer Satisfaction 

Industri perbankan Islam dianggap sebagi salah satu sektor yang 

pertumbuhannya paling cepat di industri keuangan dan telah mendapat 

pengakuan baik oleh muslim maupun non-muslim (A. Akhtar & Zaheer, 2014). 

Bank-bank bersaing di pasar yang sama dalam hal penawaran produk dan layanan 

jasa mereka. Hal tersebut menjadi alasan mengapa kualitas layanan menjadi 

penentu dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi (A. Akhtar & Zaheer, 

2014). Kualitas layanan memainkan peran penting dalam kepuasan pelanggan, 
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karena pelangganlah yang menjadi pelindung keberlangsungan sebuah produk 

atau layanan jasa (Ahmed, Islam, & Mohiuddin, 2017). 

Memenuhi kepuasan pelanggan dalam layanan industri perbankan adalah 

kunci penting yang tidak dapat diabaikan, dimana kepuasan pelanggan adalah 

aspek strategis untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan citra 

perusahaan. Kualitas layanan dianggap sebagai bentuk evaluasi konsumen 

terhadap tingkat layanan berdasarkan layanan yang diharapkan dengan layanan 

yang telah dirasakan (Hidayat & Akhmad, 2015). Fakta bahwa bank menawarkan 

produk dan layanan yang serupa antara satu bank dengan bank yang lainnya, 

maka kepuasan pelanggan melalui kualitas layanan menjadi faktor penentu yang 

dapat mempengaruhi kinerja bank syariah dan mengkonsolidasikan keunggulan 

kompetitif dan keberhasilannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

mempelajari tingkat kepuasan pelanggan di perbankan Islam (Ahmed et al., 

2017). 

Telah banyak penelitian terdahulu yang mengidentifikasi berbagai faktor 

sebagai penentu kepuasan pelanggan di sektor perbankan, untuk memuaskan 

pelanggan Siprus Yunani di Turki menggunakan kualitas layanan (service 

quality) sebagai variabel dalam penelitian (Amin & Isa, 2008). Selain itu, 

penelitian lain juga menjelaskan bahwa kinerja penyedia layanan merupakan 

pendorong penting untuk memenuhi tingkat kepuasan pelanggan dalam  industri 

perbankan, terdapat hasil yang signifikan antara kualitas layanan dan kepuasaan 

pelanggan (Badara et al., 2013). Jika bank mampu memberikan kualitas layanan 
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sesuai dengan harapan pelanggan, maka pelanggan akan puas dengan layanan 

yang diberikan oleh bank (Hidayat & Akhmad, 2015). 

Ho1: Service Quality tidak berpengaruh terhadap Customer Satisfaction pada 

pengguna produk pembiayaan BPRS Al Salaam 

Ha1: Service Quality berpengaruh terhadap Customer Satisfaction pada pengguna 

produk pembiayaan BPRS Al Salaam 

 

2.6.2 Pengaruh Syariah Compliance terhadap Customer Satisfaction 

Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah 

adalah sharia compliance (kepatuhan syariah), karena inilah yang menjadi 

pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan 

konvensional (Lutfinanda & Sinarasri, 2014). Perbankan Islam dalam kegiatan 

operasionalnya harus selalu konsisten menerapkan prinsip syariah yang dipandu 

oleh peraturan ekonomi Islam (Badara et al., 2013).  

Kepuasan pelanggan dengan perbankan Islam sangat tergantung pada 

penerapan prinsip-prinsip berbasis syariah dalam kegiatan operasional perbankan 

sebagai faktor penting pelanggan untuk memilih bank Islam (Rashid, Hassan, & 

Ahmad, 2008). Perbankan syariah diharuskan mengikuti prosedur hukum Islam, 

khusunya dalam larangan mengambil atau memberikan bunga (Ali & Raza, 

2015). Di dalam Al Qur’an telah dijelaskan bahwa menerapkan bunga atau 

mengambil bunga adalah hal yanng tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai 

dosa besar (Amin & Isa, 2008). 
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Tujuan utama dari hukum Islam ialah untuk membawa kebaikan dan 

mencegah kerusakan. Bagi muslim, Islam adalah cara hidup yang telah 

menentukan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Syariah menetapkan lima 

kebutuhan dasar manusia yang harus dilindungi oleh hukum yaitu agama, 

kehidupan, properti, alasan dan keturunan (Hidayat & Akhmad, 2015).  

Pelanggan yang menggunakan produk perbankan syariah sangatlah 

mempertimbangkan apakah bank telah mematuhi prinsip syariah dalam semua 

kegiatan perbankannya (Bashir, 2014). Hal tersebut mengharuskan perbankan 

syariah untuk tetap pada koridor hukum Islam, sehingga dapat memberikan 

pelayanan semaksimal mungkin demi memenuhi kepuasan pelanggan. 

Ho2: Shariah Compliance tidak berpengaruh terhadap Customer Satisfaction pada 

pengguna produk pembiayaan BPRS Al Salaam 

Ha2: Shariah Compliance berpengaruh terhadap Customer Satisfaction pada 

pengguna produk pembiayaan BPRS Al Salaam 

 

2.6.3 Pengaruh Customer Satisfaction terhadap Customer Loyalty 

Loyalitas pelanggan memiliki peran yanng sangat penting dalam 

pengembangan organisasi bisnis. Telah banyak penelitian terdahulu yang 

membahas mengenai hubungan antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas 

pelanggan. Salah satu dari penelitian tersebut ialah  (Badara et al., 2013), yang 

menyatakan bahwa pentingnya kepuasan pelanggan karena dapat berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan. Selain itu (Ashraf, 2015), dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa kepuasan adalah sejarah dari kesetiaan pelanggan. 
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Selain itu (Badara et al., 2013), dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

rantai hubungan layanan yang baik, profitabilitas serta pertumbuhan perusahaan 

adalah hasil dari loyalitas pelanggan. Bank yang mampu memuaskan pelanggan 

dalam jangka panjang akan membuat pelanggan mereka loyal dan serta tak 

segan untuk melakukan pembelian ulang (Hidayat & Akhmad, 2015). 

Ho3: Customer Satisfaction tidak berpengaruh terhadap Customer Loyalty pada 

pengguna produk pembiayaan BPRS Al Salaam 

Ha3: Customer Satisfaction berpengaruh terhadap Customer Loyalty pada 

pengguna produk pembiayaan BPRS Al Salaam 

 

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dirumuskan mengenai 

service quality yang mempengaruhi consumer satisfaction serta pengaruhnya 

terhadap consumer loyalty, maka hal tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber : Data (diolah), 2018 

  

Service Quality 

Syariah 

Compliance 

Customer 

Satisfaction 

Customer 

Loyalty 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah BPRS Al Salaam, sehingga responden 

dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan produk-produk yang 

dimiliki oleh BP RS Al Salaam dan memiliki keinginan untuk menggunakan 

produk dari BPRS Al Salaam kembali. Sasaran responden akan ditargetkan pada 

seluruh pengguna produk BPRS Al Salaam. BPRS Al Salaam merupakan salah 

satu BPRS di Indonesia yang berhasil meraih ranking ke-8 dengan predikat 

“Sangat Bagus” pada “Rating Institusi Keuangan Syariah Versi Infobank 2017”. 

Sebelumnya pada tahun 2016, BPRS Al Salaam hanya mendapatkan predikat 

“Bagus”.  Berdasarkan penelitian ini akan dilihat apakah terdapat hubungan yang 

kuat maupun lemah dan berpengaruh signifikan maupun tidak signifikan  terhadap 

setiap variabel yang digunakan.  

 

3.2 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, karena 

penelitian ini dirancang untuk membantu membuat keputusan untuk menentukan, 

mengevaluasi serta memilih alternative terbaik dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Penelitian ini termasuk dalam jenis desktiptif kuantitatif 

(Descriptive Quantitative) yang akan dilakukan satu kali dalam satu periode 

(Cross Sectional Design). Cross Sectional Design merupakan jenis rancangan 
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riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sempel tertentu dari 

elemen populasi hanya sekali (Maholtra, 2010). 

Pada proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan teknik survei 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada calon responden melalui google 

formulir. Responden  yang dimaksud dalam penelitian ini ialah nasabah BPRS Al 

Salaam yang telah menggunakan dan akan menggunakan kembali produk-prodek 

pembiayaan Al Salaam. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan 

jenis data yang akan diambil. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diharapkan sesuai dengan permasalahan yang tengah dihadapi sehingga mampu 

menjawab hipotesis yang telah dinyatakan dalam penelitian ini dan dapat 

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Secara umum sumber data yang 

digunakan berasal dari dua sumber,  sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud khusus 

untuk menyelesaikan masalah riset (Maholtra, 2010). Pada penelitian ini, data 

primer diperoleh dengan metode survei yang menggunakan kuesioner yang 

berkaitan dengan variabel dalam penelitian yaitu service quality, sharia 

compliance, customer satisfaction, dan customer loyalty yang diterapkan pada 

nasabah BPRS Al Salaam. Kuesioner akan disebar secara langsung kepada 

responden. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai 

sumber seperti buku-buku, media internet serta jurnal-jurnal penelitian 

sebelumnya yangn signifikan dengan topik penelitian  (Noname, 2015). Data 

sekunder dalam penelitian ini berasal dari jurnal penelitian terdahulu, buku, 

website resmi (OJK, Bi, BPRS Al Salaam dan sejenisnya) dan publikasi-

publikasi yang terkait dengan penelitian ini. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang kita ingin buat 

dari beberapa kesimpulan yang telah diambil (Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, 

J. C., & Griffin, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang pernah 

menggunakan produk pembiayaan BPRS Al Salaam. Selain itu juga nasabah yang 

akan menggunakan kembali produk pembiayaan BPRS Al Salaam. 

 Sampel adalah sub kelompok elemen populasi yag terpilih untuk 

berpartisipasi dalam studi atau bagian kecil dari populasi (Maholtra, 2010). 

Terdapat beberapa langkah dalam menentukan sampel penelitian. Langkah 

pertama adalah menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu nasabah yang telah menggunakan dan akan menggunakan kembali produk 

pembiayaan BPRS Al Salaam. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan 

prosedur sampling atau yang biasa disebut dengan sampling method. Peneliti 

menggunakan metode sampel non probability sampling dengan teknik sampling 
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purposive yaitu pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus, peneliti 

membuat kriteria tertentu untuk siapa yang dijadikan responden. 

Pemilihan unit sampling diserahkan terutama kepewawancara (Malhotra, 

2009). Pemilihan elemen ini, sepenuhnya bergantung padapenilaian peneliti atau 

pewawancara sehingga peneliti bebas menentukan elemen yangpaling 

mudah.Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang valid terhadap 

sampel,pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai 

10 (Hair et al., 2010). Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dalam penelitian 

ini dapat diketahuijumlah sampel sebagai berikut: 

 

Jumlah sampel = Indicator × 5 

Jumlah sampel = 24× 5 

Jumlah sampel = 120 

 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen kuesioner yang diadopsi berdasarkan kuesioner dalam penelitian-

penelitian terdahulu dalam bentuk skala likert (likert scale). Likert scale  adalah 

skala yang digunakan untuk menandai tingkat persetujuan atau ketidak setujuan 

terhadap masing-masing pertanyaan yang berhubungan dengan variabel dalam 

penelitian. Setiap item pernyataan memiliki tujuh tingkat pengukuran mulai dari 

sangat tidak setuju (1) sampai dengan sangat setuju (5) (Maholtra, 2010). 

Pengukuran-pengukuran setiap variabel, menggunakan item sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variable Concept Indicator Scale 

Service 

Quality 

Upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan 

konsumen, serta ketetapan 

penyampaian untuk 

mengimbangi harapan 

konsumen 

(Tjiptono, 2010) 

T.1 Kantor Layanan BPRS Al 

Salaam menyediakan halaman 

parkir yang memadai  

T.2 Desain, tata letak tempat 

duduk antrian serta Kondisi 

Kantor Layanan BPRS Al 

Salaam bersih dan nyaman  

T.3 Karyawan BPRS Al Salaam 

selalu berpakaian rapih saat 

jam kerja 

E.1 Karyawan BPRS Al Salaam 

selalu memperhatikan 

kebutuhan Saya sebagai 

nasabah dalam bertransaksi 

E.2 Karyawan BPRS Al Salaam 

dapat memberikan informasi 

serta solusi dengan jelas & 

tepat sesuai kebutuhan Saya 

sebagai nasabah  

R.1 Karyawan BPRS Al Salaam 

mencatat keseluruhan 

transaksi secara cepat, benar 

dan akurat 

R.2 Karyawan BPRS Al Salaam 

senantiasa menyelesaikan 

transaksi Saya sebagai 

nasabah tepat waktu 

RES.1 Layanan teller dan atau 

customer service BPRS 

Al Salaam cepat 

tanggap, efisien & 

ramah 

A.1 Karyawan BPRS Al Salaam 

memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang tinggi 

mengenai produk-produknya 

dan mampu menjelaskan 

dalam bahasa yang mudah 

dipahami 

A.2 BPRS Al Salaam menjamin 

kerahasiaan informasi pribadi 

& keamanan transaksi Saya 

sebagai nasabah 

(Ramdhani et al., 2011) 

 

Likert 

1-5 
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Variable Concept Indicator Scale 

Shariah 

Compliance 

Kemampuan untuk 

mematuhi hukum Islam dan 

beroperasi sesuai prinsip 

perbankan dan ekonomi 

Islam 

(M. N. Akhtar et al., 2011) 

SC.1 Kegiatan operasional & 

produk BPRS Al Salaam 

sesuai dengan prinsip 

ekonomi syariah 

SC.2 Fasilitas ruang ibadah di 

kantor layanan BPRS 

AlSalaam yang disediakan 

sudah memadai 

SC.3 BPRS Al Salaam 

menyediakan produk 

pembiayaan dengan 

menggunakan akad syariah 

SC.4 Tidak ada bunga yang 

diterapkan pada produk 

pembiayaan dan simpanan 

(tabungan/deposito) di 

BPRS Al Salaam 

SC.5 Karyawan BPRS Al Salaam 

berpakaian dan bersikap 

sesuai syariat Islam 

(Ramdhani et al., 2011) 

 

Likert 

1-5 

Consumer 

Satisfaction 

Kepuasan pelanggan adalah 

tingkat perasaan pelanggan 

terhadap suatu produk 

setelah membandingkan 

kinerja dari sebuah produk 

atau layanan dengan harapan 

mereka terhadap produk 

tersebut. 

(Hidayat & Akhmad, 2015) 

CS.1 Lokasi Kantor Layanan 

BPRS Al Salaam mudah 

untuk diakses 

CS.2 Fasilitas Kantor Layanan 

yang disediakan BPRS Al 

Salaam membuat saya 

nyaman 

CS.3 Produk pembiayaan BPRS 

Al Salaam sangat membantu 

Saya 

CS.4 Website BPRS Al Salaam 

memberikan Saya 

kemudahan dengan 

menyediakan simulasi 

pembiayaan online 

CS.5 Saya senang dengan 

pelayanan karyawan BPRS 

Al Salaam 

(Ramdhani et al., 2011) 

Likert 

1-5 
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Variable Concept Indicator Scale 

Consumer 

Loyalty 

Loyalitas sebagai komitmen 

untuk membeli kembali 

produk yang disukai secara 

konsisten 

(Badara et al., 2013) 

CL.1 BPRS Al Salaam akan 

menjadi pilihan pertama 

Saya untuk mengajukan 

pembiayaan  

CL.2 Saya akan terus 

menggunakan produk 

pembiayaan BPRS Al 

Salaam Proporsi dalam 

menggunakan produk BPRS 

Al Salaam 

CL.3 Jika saya membutuhkan 

pembiayaan dimasa depan, 

saya akan menggunakan 

produk pembiayaan BPRS 

Al Salaam 

CL.4 Saya akan 

merekomendasikan produk 

BPRS Al Salaam kepada 

orang lai 

(Mardalis, 2005) 

 

Likert 

1-5 

Sumber: Tjiptono, 2010; M. N. Akhtar et al., 2011; Hidayat & Akhmad, 2015; Badara et al., 

2013; Ramdhani et al., 2011; Mardalis, 2005 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang akan diggunakan dalam peneliltian ini ialah 

menggunakan model SEM (Structural Equation Modeling) dengan salah satu 

aplikasi pendukungnya Amos 20 for windows. Alasan penggunaan model SEM 

untuk pengolahan data dalam penelitian ini karena jumlah sampel yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. Seperti yang disebutkan 

oleh Ghozali (2008),  menyatakan bahwa ukuran sampel yang harus dipenuhi 

minimal berjumlah 100 dalam syarat minimal menggunakan metode SEM dengan 

estimasi Maximum Likelihood Estimation (MLE) dimana sempel yang digunakan 

berjumlah dibawah 300. Skala yang digunakan dalam measurement dalam 

penelitian ini terdiri dari lima skala likert. Skala ini dipakai karena dapat 
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digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang 

tentang suatu fenomena sosial (Hair, J. F., Black, w. c., Babin, B. J., & Anderson, 

2010). 

 Namun sebelum data diolah dengan menggunakan model SEM, peneliti akan 

melakukan pre-test terlebih dahulu untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang (Hair et al, 2010). 

 

3.6.1 Uji Validitas dan Reabilitas  (pre-test) 

Sebelum menyebarkan seluruh indikator, maka akan dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner pada penelitian ini dan akan menjadi alat 

ukur penelitian. Jumlah sampel yang dibutuhkan untuk menguji indikator adalah 

15-30 responden (Malhotra, 2010). Berikut adalah tahapan dalam melakukan uji 

validitas dan reliabilitas: 

 

1. Uji Validitas (Pre-Test) 

Uji Validitas merupakan ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen dalam 

mengukur sesuatu yang hendak diukur (Hair et al, 2010). Dalam penelitian ini, 

instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel service quality, sharia 

compliance, customer satisfaction, dan customer loyalty. Pengukuran validitas 

dilakukan dengan melakukan factorloading pada hasil pre-test. Seluruh item yang 

memilki hasil kurang dari 0,5 akan diperbaiki. 
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Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya ingin kita 

ukur. Suatu skala pengukuran akan dikatakan valid apabila ia melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper & 

Schindler, 2011). Suatu kuesioner akan dikatakan valid apabila pernyataan pada 

setiap kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut. 

Validitas dapat diukur dengan beberapa syarat, diantaranya ialah nilai  Kaiser 

Mayerolkin (KMO), Measure of Sampling Adequacy (MSA), bartlett’s test of 

sphericity, anti-image matrices, total variance explained dan factor loading of 

component matrix (Hair et al, 2010). 

Tabel 3.2 Uji Validitas 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan SPSS 21 (2018) 

 

  

No Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1 Kaiser meyer-olkin measure of sampling adequacy 

adalah statistik yanng mengindikasikan proporsi 

variasi dalam variabel yang merupakan variasi 

umum (common variance), yakni variasi dalam 

penelitian. 

Nilai KMO MSA   0,5 menunjukan 

bahwa faktor analisis dapat digunakan  

2 Bartlett’s test of sphericity mengindikasi bahwa 

matriks korelasi adalah matriks identitas yang 

mengindikasikan bahwa variabel-variabel dalam 

faktor bersifat related atau  unrelated 

Nilai signifikan adalah hasil uji, jika nilai 

hasil uji   0,05 menunjukan hubungan 

yang signifikan antara variabel dan 

merupakan nilai yang diharapkan 

3 Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 

diagonal anti image correlation matrix menunjukan 

measure of sampling adequacydari masing-masing 

indikator. 

Nilai diagonal anti-image correlation 

matrix       menunjukan variabel cocok 

atau sesuai dengan struktur variabel 

lainnya di dalam faktor tersebut. 

4 Component matrix, nilai Factor loading dari 

variabel-variabel komponen faktor 

Nilai Factor loading   0,5 
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2. Uji Realibilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang (Hair et al, 2010). Terdapat beberapa metode dalam 

pengujian reliabilitas, diantaranya adalah Cronbach’s Alpha dimana metode ini 

memiliki nilai 0,7 atau diatas nilai tersebut. Setelah melakukan pengujian 

validitasnya maka item-item yang tidak memenuhi nilai yang disyaratkan 

dianggap gugur dan akan dibuang atau digantikan  

 

3.6.2 Structural Equation Models (SEM) 

Metode pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 

SEM. Structural Equation Modeling, pada dasarnya merupakan gabungan dari 

analisis faktor dan regresi berganda yang melibatkan banyak variabel. Saat 

ini,penggunaan metode SEM sudah berkembang pesat. Metode ini digunakan 

untuk melakukan analisis struktur kovarians dan menjelaskan kasualitas 

diantarakonstruk. Konstruk eksogen merupakan variabel laten yang ditentukan 

dari faktor diluar dari model dan tidak bisa dijelaskan oleh konstruk atau variabel 

dalammodel. Variabel eksogen mempunyai jalur ke variabel lain.  

Peneliti memilih SEM karena penelitian ini adalah model hubungan atau 

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan. Aplikasi yang akandigunakan 

untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS. Tahapan 

pokok dalam menggunakan SEM didalam suatu penelitian, yaitu : 
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1. Spesifikasi Model (Model Spesification) 

2. Identifikasi (Identification) 

3. Estimasi (Estimation) 

4. Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 

A. Spesifikasi Model (Model Spesification) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model menunjukan permasalahan yang sedang diteliti. Spesifikasi 

model yang mencerminkan permasalahan pada penelitian merupakan hal penting 

didalam SEM. Didalam penelitian ini terdapat variabel endogen, variabel 

intervening dan variabel eksogen. Variabel endogen pada penelitian ini adalah 

service quality dan sharia compliance, variabel intervening ialah customer 

satisfaction, serta variabel eksogen pada penelitian ini adalah customer loyalty. 

Setiap variabel laten baik variabel eksogen, intervening maupun endogen 

memiliki variabel teramati yang merupakan alat ukur berupa indikator-indikator. 

Variabel teramati harus mampu mencerminkanvariabel laten. Dalam penelitian ini 

terdapat 24 indikator pertanyaan yang diaplikasikan pada kuesioner yang 

merupakan variabel teramati. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa variabel service quality dan sharia compliance mempengaruhi 

customer satisfaction dimana variabel customer satisfaction membentuk customer 

loyalty. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat digambarkan path diagram 

penelitian ini sebagai berikut : 
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 Gambar 3.1 Path Diagram 

Sumber : Data diolah menggunakan Aplikasi Amos (2918) 

 

B. Identifikasi (Identification) 

Tahapan ini berkaitan  dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya 

nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan kemungkinan 

persamaan simultan tidak ada solusinya (Wijayanto, 2015). Terdapat tiga kategori 

identifikasi dalam persamaan simultan: 

1) Under-Identified model 

Under Identified Model merupakan model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (yang merupakan 

variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Under-Identified 

model pada SEM memiliki degree of freedom = jumlah data yang diketahui – 

jumlah parameter yang diestimasi < 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

SQ 

 

SC 

CS CL 

Analisis Pengaruh Service ..., Lisa Aprin Riati, MKPS-IBS, 2018 



39 

 

 
Indonesia Banking School 

model yang Under-Identified memiliki  degree of freedom negatif (-). Under-

Identified akan menunjukan layak atau tidaknya model untuk diuji, jika sudah 

menunjukan Under-Identified maka tidak di perlukan untuk melakukan 

estimasi dan penilaian model.  

2) Just-Identified model 

Merupakan model dengan jumlah parameter yangdiestimasi sama dengan data 

yang diketahui. Pada SEM, model yang just identified mempunyai degree of 

freedom 0 (nol) dan terminology SEM dinamakan saturated. Pada model yang 

just identified, penilaian model tidak perlu dilakukan. 

3) Over-Identified Model 

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari jumlah data 

yang diketahui. Pada SEM, model dikatakan over identified jika degree of 

freedom adalah positif. Jika terjadi over identified, maka estimasi penilaian 

bisa dilakukan. 

C. Estimasi (Estimation). 

Setelah proses identifikasi dari model, tahap berikutnya adalah melakukan 

estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam 

model. Pemilihan metode estimasi yang sering digunakan ditentukan berdasarkan 

karakteristik variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang paling banyak 

dilakukan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). Dalam 

melakukan estimasi terdapat asumsi dan prasyarat yang penting untuk diketahui 

dalam menggunakan SEM (Hair et al.,2010), ialah sebagai berikut: 
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1. Sample Size 

Dalam menggunakan SEM diperlukan pengumpulan data dalam jumlah besar 

antara 100-200 sampel agar menghasilkan data yang valid. 

2. Normalitas Data 

Data yang disyaratkan pada SEM dan regresi adalah data yang terdistribusi 

dengan normal. Uji normalitas pada SEM dilakukan melalui dua tahap, 

pertama yaitu menguji setiap variabel (univariate normality). Kedua ialah 

pengujian semua variabel secara bersama-sama (multivariate normality). 

Kedua tahapan tersebut dilakukan agar uji normalitas data dapat terbukti 

dengan sempurna. 

D. Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Dalam tahap ini, tingkat kecocokan antara data dengan model, validitas dan 

reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-koefisien dari model 

struktural akan diperiksa. Menurut Hair et al (2010) evaluasi terhadap tingkat 

kecocokan datadengan model dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

1) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

Uji kecocokan model pengukura akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau 

model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui: 

A. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Uji validitas digunakan untuk menegtahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin & Anderson,  2010). Uji 
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kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan anytara sebuah variabel laten dengan 

beberapa variabel teramatiatau indikator) secara terpisah melalui: evaluasi 

terhadap validitas (validity) dari model penngukuran Uji Validitas 

digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik instrument 

yang akan diukur (Hair, Black, Babin & Anderson,  2010). Menurut Hair 

et al dalam Cooper & Schindler (2011) tingkat validitas dapat diukur 

menggunakan faktor loading. Faktor loading yang disyaratkannya untuk 

dapat dikatakan signifikan sebesar       

B.  Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukran. Reliabilitas tinggi 

menunnjukan bahwa indikator-indikator memiliki konsistensi tinggi 

dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Untuk mengukur 

reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure 

(ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran 

ekstrak varian) (Hair, Black, Babin & Andreson, 2010). 

I. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

Construct Reliability   
 ∑             

 

 ∑             
 
 ∑  

 

 

Dimana standardized loadinng (std loadinng) dapat diperoleh secara 

langsunng dari hasil perhitungan AMOS dan “e” adalah 
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meeasurement error untuk setiap indikator atau variabel teramati 

(Hai, Black, Babin & Anderson, 2010). 

II.  Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh 

variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung (Hair, Babain, 

Black & Anderson, 2010) ialah sebagai berikut: 

 

Variance Extracted   
∑             

 
 

 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari 

model pengukuran. (Hair, Black, Babin &Anderson, 2010) 

menyatakan bahwa sebuah konstruk memiliki reliabilitas yang 

baik, jika nilai konstruk reliabilitynya (construct reliability)       

dan nilai ekstrak variannya (variance extracted)        

2) Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

Tahapan pertama dari uji kecocokan ini untuk menunjukan evaluasi secara 

umum derajat kecocokan (Goodness Of Fit (GOF))antara data dengan model. 

Mwenilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan 

secara langsung seperti pada teknik multivariant yang lain (multiple 

regression, discriminant analysis, MANOVA dll).  

A. Uji Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran 
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kecocokan absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk 

mengevaluasi SEM ialah sebagai berikut: 

I. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA ialah sebagai berikut: 

 

RMSEA     
  

  
 

 

Nilai RMSEA        menandakan close fit, sedangkan 0,005  

 RMSEA       menunjukan bahwa good fit.  

II. Rasio Nilai Chi-square Dengan Derajat Kebebasan Model (Normed 

Chi Square) 

Rasio antara nilai Chi-square dibagi dengan degree of freedom 

(Wijanto, 2008). Nilai rasio antara 1-3 dianggap sebagai nilai yang 

sesuai (Hair, et. Al, 2010) dan nilai lebih dari 5 dianggap poor fit of the 

model. Indeks fit ini merupakan the minimum sample discrepancy 

function (CMIN) dibagi denggan degree of freedom-nya akan 

menghasilkan indeks CMIN/DF. Umumnya para peneliti 

melaporkannya sebagi salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

fitnya sebuah model. Dalam hal ini CMIN/DF tidak lain adalah statistik 

chi-square,    dibagi DF-nya sehingga disebut chi square relatif. Nilai 

   relatif kurang dari 2,0 atau bahkan terkadang kurang dari 3,0 

menujukan antara model dan data fit. 
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B. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model y ang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null 

model atau independence model. 

I. Comperative Fit Index (CFI) 

Adapun Rumus untuk CFI ialah sebagai berikut: 

 

CFI    
  

  
 

 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI       menunjukan 

good fit, sedangkan 0,08   0,90 sering disebut sebagai marginal fit. 

Pembahsan mengenai uji kecocokan serta batasan-batasan nilai yang 

menunjukan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF 

(Goodnes Of Fit) dapat diringkas kedalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran-ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang dapat diterima 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan sample. 

RMSEA        adalah good fit, sedangkan 

RMSEA       adalah close fit 

CMIN/DF (Normed Chi Square) Nilai CMIN/DF    adalah good fit 
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Incremental Fit Measures 

Comperative Fit Index (CFI) Niali berkisar antara 0-1, dengan niali lebih tinggi 

adalah lebih baik. CFI      adalah good fit, 

sedangkan 0,80          adalah margianl 

fit. 

Sumber: Hasil pengolahan data AMOS (2018) 

 

3.7 Teknik pengujian Hipotesis 

Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu dengan cara 

mengetahuisignifikansi dengan melihat nilai 𝜌 dari hubungan sebab akibat yang 

ada dalam model secara keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis 

menunjukkan positif dan nilai 𝜌< 0,05 pada hasil analisis, maka hipotesis terbukti 

signifikan dan didukung oleh data (Ho ditolak). Apabila nilai estimasi 

menunjukkan hasil negatif dan nilai 𝜌> 0,05 maka hipotesis tidak terbukti 

signifikan dan tidak didukung oleh data (Ho diterima). Berdasarkan uraian diatas, 

alur analisa penelitian menggunakan prosedur SEM dapat dilihat pada gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Flowchart procedur SEM 

 

Sumber: (Wijanto, 2008) 

 

Path Diagram atau Model Penelitian 

Tetapkan indikator dari setiap variabel penelitian 

Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

 

 Factorloading > 0.5 

 Cronbach’s Alpha > 0.7 

 Construct Reliability (CR) > 0.7 

 Average variance extracted (AVE) > 0.5 

Implementasi hasil uji 

Tidak 
OK

? 

Modifikasi indikator  dalam 

peneltian 

 Hapus indikator dengan 

nilai yang tidak 

memenuhi syarat 

 Mengganti indikator 

yang tidak memenuhi 

syarat 

Running data menggunakan 

Aplikasi AMOS 

1. Identifikasi 

2. Estimasi 

Ya 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT BPR Amal Salman yang dikenal sebagai BPR Al Salaam, didirikan pada 

tanggal 9 Oktober 1991 atas inisiatif para alumni Institut Teknologi Bandung 

(ITB) yang aktif di masjid Salman. BPR AL Salaam didirikan dengan modal awal 

Rp. 69.800.000 dan jumlah pemegang saham sebanyak 40 orang . Kegiatan 

operasional BPR Al Salaam dimulai pada tanggal 29 Februari 1992 berdasarkan 

akte No. 30 dari Abdul Latief, yang berdomisili di Jakarta. Lalu diubah dengan 

akte No. 14 tanggal 5 Desember 1991dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta yang 

telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan No.C2-

7937.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Desembe 1991. 

Kemudian, sejalan dengan kegiatan operasional BPR modal tumbuh menjadi 

Rp. 1.280.000.000 dengan jumlah pemegang saham yang juga bertambah menjadi 

103 orang. Terhitung sejak tanggal 3 Juli 2006 BPR Al Salaam berubah dari bank 

konvensional menjadi bank berazaskan syariah, sehingga menjadi BPRS AL 

Salaam. Hingga tahun 2015 modal yan dimiliki BPRS Al Salaam meningkat 

menjadi Rp. 11.848.180.000 dan pemegang saham meningkat menjadi 161 orang. 

(bprsalsalaam.co.id). 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  Al Salaam merupakan salah satu BPRS di 

Indonesia yang berhasil meraih ranking ke-8 dengan predikat “Sangat Bagus” 

pada “Rating Institusi Keuangan Syariah Versi Infobank 2017”. Sebelumnya pada 
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tahun 2016, BPRS Al Salaam hanya mendapatkan predikat “Bagus” 

(infobank.co.id). 

 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis pada data 

responden sebanyak 30 responden yang memberikan hasil nilai Kaiser Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, Anti-Image 

Matrices, Total Variance Explained dan Factor Loading of Component Matrix. 

Saat melakukan perhitungan, software yang digunakan untuk melakukan analisis 

ini adalah SPSS 23. Berikut adalah tabel analisis hasil Uji Validitas (Pre-test). 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas (pre-test) 

Variabel Laten 

Indikator 

KMO SIG MSA Factor Loading 

Kriteria Nilai yang 

diisyaratkan 
> 0.5 

< 

0.05 
> 0.5 ≥ 0.5 

Service Quality 

T1 

0.802 0.000 

0.797 0.780 Valid 

T2 0.848 0.880 Valid 

T3 0.921 0.825 Valid 

E1 0.782 0.822 Valid 

E2 0.798 0.917 Valid 

R1 0.762 0.771 Valid 

R2 0.673 0.729 Valid 

RES1 0.813 0.801 Valid 

A1 0.671 0.514 Valid 

A2 0.969 0.700 Valid 

Sharia 

Compliance 

SC1 

0.778 0.000 

0.766 0.805 Valid 

SC2 0.913 0.722 Valid 

SC3 0.695 0.916 Valid 

SC4 0.894 0.704 Valid 

SC5 0.757 0.746 Valid 
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Variabel Laten 

Indikator 

KMO SIG MSA Factor Loading 

Kriteria Nilai yang 

diisyaratkan 
> 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.5 

Customer 

Satisfaction 

CS1 

0.836 0.000 

0.835 0.867 Valid 

CS2 0.758 0.931 Valid 

CS3 0.842 0.792 Valid 

CS4 0.929 0.732 Valid 

CS5 0.887 0.827 Valid 

Customer 

Loyalty 

CL1 

0.801 0.000 

0.842 0.853 Valid 

CL2 0.790 0.877 Valid 

CL3 0.823 0.802 Valid 

CL4 0.763 0.911 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23 (2018) 

 

Tabel 4.1 menjelaskan hasil Uji Validitas Pre-test, semua alat ukur yaitu 

service quality, sharia compliance, customer satisfaction dan customer loyalty  

telah memenuhi nilai yang disyarat. Dimana  KMO dari setiap variabel memiliki 

nilai  diatas 0.5, serta setiap variabel memiliki nilai yang signifikan. Selain itu, 

nilai MSA dan factor loading setiap indikator pertanyaan menunjukan nilai yang 

baik yaitu diatas nilai yang disyaratkan diatas 0.5. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa alat ukur dalam penelitian ini valid serta memenuhi standar factor loading. 

Sehingga, keseluruhan indikator dari variabel penelitian dapat dilanjutkan ketahap 

uji selanjutnya. 

 

4.2.1 Uji Reliabilitas (pre-test) 

Uji reliabilitas memiliki tujuan untuk melihat konsistensi dan reliabilitas 

alat ukur pada kuesioner terhadap variabelnya. Untuk batas nilai, dilihat dari 

cornbach’s alpha ≥0.70, jika melewati batas tersebut maka dinyatakan sebagai 
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relabel, konsisten dan relevan terhadap variabel (Maholtra, 2010). Berikut adalah 

tabel analisis hasil Uji Reliabilitas (pre-test): 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas (pre-test) 

Variabel Cornbach's Alpha Kriteria 

Service Quality 0.920 Reliabel 

Sharia Compliance 0.823 Reliabel 

Customer Satisfaction 0.884 Reliabel 

Customer Loyalty 0.882 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan dengan SPSS 23 (2018) 

 

Tabel 4.2 menjelaskan hasil dari uji reliabilitas (pre-test) bahwa semua 

alat ukur pada penelitian yaitu service quality, sharia compliance, customer 

satisfaction dan customer loyalty telah melebihi nilai standar Cornbach’s Alpha 

diatas 0.70. Serta dapat dilihat bahwa variabel service quality memiliki niali 

Cornbach’s Alpha  paling tinggi yaitu sebesar 0.920 dan variabel sharia 

compliance dengan nilai paling rendah diantara variabel penelitian lainnya yaitu 

sebesar 0.823. Hasil tersebut menyatakan bahwa kuesioner yang disebarkan 

kepada responden akan memberikan hasil yang konsisten dalam penelitian ini. 

 

4.3 Profil Responden 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, telah didapatkan jumlah kuesioner 

sebanyak 164. Tetapi, terdapat tiga kuesioner yang digugurkan karena tidak 

termasuk dalam kriteria sampel. Sehingga jumlah kuesioner yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah 161 kuesioner. Jumlah yang didapatkan tersebut telah 
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melampaui jumlah target minimum responden yaitu sebanyak 120 responden. 

Namun peneliti memutuskan untuk menggunakan hasil kuesioner yang telah 

didapatkan dan telah memenuhi kriteria sampel yaitu sebanyak 161 responden 

sebagai sampel dalam penelitian ini. 

 

Tabel 4.3 Jumlah Kuesioner 

Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner 

Jumlah kuesioner didapat 164 

Jumlah kuesioner yang digugurkan 3 

Kuesioner yang digunakan 161 

Sumber : Data primer (diolah), 2018 

 

Terdapat satu pertanyaan yang termasuk kedalam pertanyaan screening 

pada awal pengisian survey yaitu “Apakah Anda nasabah BPRS Al Salaam?”. 

Pertanyaan tersebut bertujuan untuk menentukan responden yang layak menjadi 

sampel dalam penelitian ini. Pada hasil pertanyaan tersebut menunjukan bahwa 

sebanyak 161 responden atau sebesar 98 persen responden menjawab “Ya” dan 

sisanya sebesar 3 responden atau dengan persentase sebesar 2 persen responden 

menjawab “Belum”. Bagi responden yang menjawaban “ya”, maka responden 

tersebut merupakan sampel dalam penelitian ini, serta dapat melanjutkan untuk 

pengisian kuesioner ke tahap berikutnya. Namun bagi responden memilih 

menjawab “Belum”, maka responden tersebut bukanlah sampel dalam penelitian 

ini, sehingga kuesioner tersebut akan digugurkan dan tidak digunakan dalam 

penelitian ini karena tidak memenuhi syarat sebagai  sampel penelitian. 
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4.3.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber : Data primer (diolah), 2018 

 

Pada gambar 4.1 grafik tersebut menggambarkan bahwa dari seluruh 

responden yang berjumlah 161 responden. Sebanyak 135 responden yang 

berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini adalah nasabah berjenis kelamin  pria 

dengan persentase sebesar 84 persen. Sedangkan  responden berjenis kelamin 

wanita sebanyak 26 responden dengan persentase sebesar 16 persen. Sehinga 

dapat disimpulkan bahwa nasabah BPRS Al Salaam didominasi oleh nasabah 

berjenis kelamin pria yaitu sebesar 84 persen dibandingkan nasabah wanita. 

 

  

Pria 
84% 

Wanita 
16% 

Jenis Kelamin 
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4.3.2 Pendidikan Terakhir 

Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Sumber : Data primer (diolah), 2018 

 

Berdasarkan hasil penelitian, gambar 4.2 menunjukan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan 

terakhir D1/D3/S1 yang  berjumlah 83 responden dengan persentase sebesar 52 

persen. Lalu posisi kedua pada tingkat pendidikan terakhir ialah SMA/Sederajat 

sebanyak 68 responden dengan persentase sebesar 42 persen. Pada posisi ketiga 

yaitu tingkat pendidikan terakhir lainnya seperti S2/S3 sebanyak 7 responden 

dengan persentase sebesar 4 persen. Pada posisi keempat, ialah responden dengan 

tingkat pendidikan terakhir SMP sebanyak 3 responden dengan persentase sebesar 

2 persen dan tidak terdapat responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD 

dengan persentase sebesar 0 persen. Sehingga dapat disimpulkan jika sebagian 
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besar nasabah BPRS Al Salaam memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu 

Sarjana S1 maupun D2/D3, dimana dengan tingkat pendidikan yanng tinggi 

nasabah BPRS Al Salaam dapat menilai secara objektif kualitas pelayanan serta 

kepatuhan syariah yang telah diterapkan pada setiap kegiatan operasional maupun 

pada produk BPRS Al Salaam. 

 

4.3.3 Pekerjaan Responden 

Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Sumber : Data primer (diolah), 2018 

 

Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa pekerjaan responden dalam 

penelitian ini sebagian besar adalah seorang pekerja/Karyawan yang berjumlah 

121 responden dengan persentase sebesar 75 persen. Lalu responden yang bekerja 

sebagai PNS sebanyak 17 responden dengan persentase 11 persen. Kemudian 

responden dengan pekerjaan lainnya seperti ibu rumah tanggga dan dosen 
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sebanyak 11 responden dengan persentase sebesar 7 persen. Berikutnya 

responden yang bekerja sebagai wirausaha sebanyak 10 responden dengan 

persentase sebesar 6 persen. Serta responden yang masih berstatus 

pelajar/mahasiswa sebanyak 2 responden dengan persentase sebesar 1 persen. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan nasabah BPRS Al 

Salaam ialah seorang Pekerja/Karyawan.  

 

4.3.4 Pendapatan per Bulan 

Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan 

Sumber : Data primer (diolah), 2018 

 

Pada tabel 4.6 menunjukan bahwa mayoritas responden memiliki 

pendapatan perbulan Rp.1.000.001 - Rp.5.000.000 sebanyak 80 responden dengan 

persentase sebesar 50 persen. Lalu responden yang memiliki pendapatan perbulan 

Rp.5.000.001 - Rp.10.000.000 sebanyak 60 responden dengan persentase sebesar 

37 persen. Kemudian responden yang memiliki pendapatan perbulan lebih dari 

A 
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Rp.10.000.000 sebanyak  19 responden dengan persentase sebesar 12 persen, dan 

terakhir responden yang memiliki pendapatan perbulan ≤ Rp. 1.000.000 sebanyak 

2  responden dengan persentase 1 persen. Hal tersebut menunjukan bahwa, 

mayoritas nasabah BPRS Al Salaam memiliki kemampuan untuk melakukan 

pembayaran angsuran yang mereka miliki setiap bulannya. 

 

4.3.5 Usia Responden 

Gambar 4.5 Responden Berdasarkan Usia 

Sumber : Data primer (diolah), 2018 

 

Gambar 4.5 menunjukan bahwa mayoritas usia responden dalam 

penelitian ini adalah responden yang berusia 30 - 39 tahun sebanyak 71 responden 

dengan persentase sebesar 44 persen . Adapun responden yang memiliki umur 40 

– 49 tahun sebanyak 36 responden dengan persentase sebesar 22 persen. 

Kemudian responden yang memiliki umur 20 – 29 tahun sebanyak 34 responden 

dengan persentase sebesar 21 persen . Selanjutnya responden yang berusia lebih 
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dari 50 tahun sebanyak 20 responden dengan persentase sebesar 13 persen. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas nasabah BPRS Al Salaam berusia 

30 – 39 tahun, dimana usia tersebut dianggap lebih dewasa untuk memilih dan 

menuntukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang akan dipilih sebagai 

pemenuh kebutuhan pembiayaan mereka. 

 

4.3.6 Sudah berapa lama menjadi nasabah Bank Syariah Al Salaam 

Gambar 4.6 Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Nasabah 

Sumber : Data primer (diolah), 2018 

 

Pada gambar 4.6 menunjukan bahwa mayoritas lamanya responden 

menjadi nasabah BPRS Al Salaam ialah 2–5 tahun yaitu sebanyak 68 responden  

dengan persentase sebesar 42 persen. Lalu yanng telah menjadi nasabah BPRS Al 

Salaam selama 6bulan – 1tahun sebanyak 46 responden dengan persentase sebesar 

29 persen. Kemudian lamanya menjadi nasabah lebih dari 5 tahun sebanyak 25 

responden dengan persentase sebesar 5 persen. Serta responden yang menjadi 
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nasabah BPRS Al Salaam selama kurang dari 6 bulan sebanyak 22 responden 

dengan persentase sebesar14 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPRS Al 

Salaam memiliki nasabah dengan loyalitas cukup tinggi, karena telah menjadi 

nasabah selama kurang lebih 2-5 Tahun. 

 

4.3.7 Jenis rekening tabungan yang dimiliki saat ini 

Gambar  4.7 Responden Berdasarkan Jenis Rekening Tabungan 

Sumber : Data primer (diolah), 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.7 mayoritas responden memiliki rekening tabungan 

bank syariah sebanyak 77 responden dengan persentase sebesar 48 persen. Lalu 

pada posisi kedua banyaknya responden yang memiliki rekening tabungan bank 

konvensional dan bank syariah sebanyak 65 responden dengan persentase sebesar 

40 persen. Kemudian nasabah yang memiliki rekening tabungan bank 

konvensional sebanyak 19 responden dengan persentase sebesar 12 persen. Dari 

gambar 4.7 tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah BPRS Al 
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Salaam yaitu sebesar 48 persen, lebih memilih bank syariah sebagai lembaga 

intermediasi mereka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun untuk 

kegiatan menabung.  

 

4.3.8 Tujuan pengajuan pembiayaan 

Gambar 4.8 Responden Berdasarkan Tujuan pengajuan pembiayaan 

 

Sumber : Data primer (diolah), 2018 

 

Berdasarkan gambar 4.8 menunjukan bahwa mayoritas responden 

mengajukan pebiayaan di BPRS Al Salaam untuk melakukan pembelian 

kendaraan bermotor (mobil/motor) yaitu sebanyak 117 responden dengan 

persentase sebesar 73 persen. Pada posisi kedua, tujuan responden mengajukan 

pinjaman ialah untuk pembiayaan renovasi rumah atau ruko sebanyak 18 

responden dengan persentasi sebesar 11 persen. Lalu diposisi ketiga untuk 
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kepentingan modal usaha sebanyak 14 responden denga persentase sebesar 9 

persen. Kemudian diposisi keempat, sebanyak 10 responden dengan persentase 

sebesar 6 persen, mengajukan pembiayaan untuk kepentingan lainnya seperti 

pembelian hewan kurban, pembiayaan multi guna dan biaya pernikahan.  

Serta pada posisi terakhir responden mengajukan pembiayaan untuk 

pembelian rumah sebanyak 2 responden dengan persentase sebesar 1 persen. Dari 

gambar 4.8 dapat dilihat bahwa kebutuhan akan pembiayaan kendaraan bermotor 

sangatlah tinggi, sehingga BPRS Al Salaam harus selalu memberikan promo-

promo menarik bagi pembiayaan kendaraan bermotor. Serta selalu update 

mengenai harga dan model kendaraan (mobil/motor). 

 

4.3.9 Lokasi Transaksi Nasabah BPRS Al Salaam 

Gambar 4.9 Responden Berdasarkan Lokasi Transaksi 

Sumber : Data primer (diolah), 2018 
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Pada profil lokasi transaksi nasabah BPRS Al Salaam, responden 

diperbolehkan untuk memilih lebih dari satu pilihan. Berdasarkan gambar 4.9 

menunjukan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini lebih sering 

melakukan transaksi di BPRS Al Salaam pada cabang Depok, yaitu sebanyak 51 

responden dengan persentasi sebesar 29 persen.  Pada cabang Bogor sebanyak 20 

responden dengan persentase sebesar 20 persen. Lalu pada cabang Cinere 

sebanyak 21 responden dengan persentase sebesar 12 persen.  

Kemudian pada cabang Bandung sebanyak 18 responden dengan persentase 

sebesar 10 persen. Pada cabang BSD dan cabang Cileungsi sebanyak 14 

responden dengan masing masing memiliki persentase sebesar 8 persen. Pada 

cabang Pondok Gede sebanyak 11 responden dengan persentase sebesar 6 persen. 

Kemudian pada cabang Mayesti, cabang Cibinong dan cabang Ciputat dengan 

jumlah responden yang sama yaitu 9 responden dengan persentase yang sama 

yaitu 5 persen. Serta pada cabang Limo-Depok sebanyak 2 responden dengan 

persentase sebesar 1 persen. 

 

4.4 Hasil Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi AMOS 22 dan sebagai aplikasi pendukung analisis digunakan Structural 

Equation Model (SEM). Aplikasi AMOS 22 digunakan peneliti untuk mengolah 

data yang terdiri dari duabagian yaitu Measurement Model dan Structural Model. 

Hasil Measurement Model dan Structural Model yang dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi AMOS 22 selanjutnya dapat dianalisis dengan Structural 

Analisis Pengaruh Service ..., Lisa Aprin Riati, MKPS-IBS, 2018 



62 

 

 
Indonesia Banking School 

Model Equation (SEM) untuk menguji kecocokan model dengan data yang 

diperoleh. Setelah mengetahui hasil dari analisis data maka akan diinterpretasikan 

dan akan disimpulkan melalui interpretasi. 

 

4.4.1 Spesifikasi Model 

SEM dimulai dengan melakukan spesifikasikan model yang akan 

diestimasi. Spesifikasi model menunjukan permasalahan yang sedang diteliti. 

Spesifikasi model yang mencerminkan permasalahan pada penelitian merupakan 

hal penting didalam SEM. Pada penelitian ini, model penelitian terdiri dari 4 

variabel, 3 hipotesis, dan 24 indikator.  

Namun setelah dilakukan pengolahan data, terdapat 1 indikator yang tidak 

memenuhi nilai yang disyaratkan sehingga harus dihilangkan. Indikator tersebut 

ialah A1 “Karyawan BPRS Al Salaam memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang tinggi mengenai produk-produknya dan mampu menjelaskan dalam bahasa 

yang mudah dipahami”. Sehingga jumlah indikator pada penelitian ini menjadi 23 

indikator, yang akan digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar 

variabel dalam model tersebut.  

Menururt Hair et al., (2010) dan Mc Donald (1985) setiap konstruk harus 

memiliki 3 indikator dan bagusnya memiliki 4 indikator. Konstruk yang memiliki 

kurang dari 3 indikator akan mengalami under-identified. Sehingga dalam 

penelitian ini, telah memenuhi syarat dimana setiap variabel dalam penelitian 

memiliki minimal 3 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel latennya. 
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4.4.2 Identifikasi Model 

Untuk mengidentifikasi model, terdapat 3 kategori sebagai faktor penentu 

yaitu under-identified, just-identified, dan over-identified. Untuk menentukan 

kategori dari data yang dimiliki, dapat dilakukan dengan melihat Degree of 

Freedom. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditunjukkan hasil analisa 

Degree of Freedom pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Computation Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 276 

Number of distinct parameters to be estimated 49 

Degrees of freedom 227 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 (2018) 

 

Tabel 4.4 merupakan tabel yang menunjukkanComputation Degree of 

Freedom. Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan kategori model 

dari data tersebut. Data tersebut memiliki hasil Degree of Freedom (DF > 0) 

sehingga datatersebut termasuk dalam kategori over-identified dan positif. Setelah 

mengetahui hasil analisis Degree of Freedom, tahap selanjutnya perlu dilakukan 

pengujian kembali uji validitas dan uji reliabilitas terhadap keseluruhan responden 

yang didapatkan melalui kuesioner online berupa google form dan juga kuesioner 

fisik. Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan 

AMOS 22, selanjutnya perlu dilakukan estimasi dan penilaian terhadap model. 
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4.4.3 Uji Model Pengukuran 

1) Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Hair et al., (2010), variabel yang memiliki validitas yang baik adalah 

variabel yang memiliki standardized loading factor (SLF) ≥ 0,5. Namun, SLF 

memiliki ideal nilai sebesar ≥ 0,7. Apabila suatu variabel memiliki standardized 

factor loading ≥ 0,5 maka variabel tersebut dapat dikatakan memiliki validitas 

yang baik. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Average Variance 

Extended (AVE) dan Construct Reliability (CR). Masing-masing nilai 

memilikireliabilitas yang baik apabila AVE ≥ 0,5 dan CR ≥ 0,7. Berdasarkan hasil 

uji validitas dan uji reliabilitas (measurement) maka dapat dilakukan analisis 

terhadap data yang ditunjukkan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas – Measurement 

  

Variabel Laten 

Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Nilai yang 

diisyaratkan 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE ≥ 

0,5 

CR ≥ 

0,7 
Kesimpulan 

Service Quality 

T1 0.748 Valid 

0.614 0.934 Reliabel 

T2 0.913 Valid 

T3 0.820 Valid 

E1 0.826 Valid 

E2 0.904 Valid 

R1 0.678 Valid 

R2 0.620 Valid 

RES1 0.792 Valid 

A2 0.654 Valid 

Sharia 

Compliance 

SC1 0.737 Valid 

0.533 0.846 Reliabel 

SC2 0.596 Valid 

SC3 0.962 Valid 

SC4 0.571 Valid 

SC5 0.719 Valid 

Analisis Pengaruh Service ..., Lisa Aprin Riati, MKPS-IBS, 2018 



65 

 

 
Indonesia Banking School 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 (2018) 

 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil dari uji validitas dan reliabilitas pada 

measurement model. Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil bahwa semua 

indikator dari setiap variabel dinyatakan valid dan reliabel karena memenuhi 

standar yang diisyaratkan. Adapun nilai yang diisyaratkan untuk validitas adalah 

memiliki factor loading ≥ 0,5. Sedangkan nilai yang diisyaratkan untuk 

reliabilitas adalah memiliki nilai AVE ≥ 0,5 dan CR ≥ 0,7.  

Dapat dilihat bahwa variabel service quality memiliki hasil penelitian 

valid dan relibel, dimana factor loading dari setiap indikator memiliki nilai diatas 

0.5. Nilai factor loading tertinggi pada indikator variabel service quality terdapat 

pada indikator T2 dengan nilai 0.913 melalui pernyataan “Desain, tata letak 

tempat duduk antrian serta Kondisi Kantor Layanan BPRS Al Salaam bersih dan 

nyaman”. Hal tersebut menunjukan bahwa, Kantor Cabang BPRS Al Salaam telah 

memiliki desain yang sesuai harapan nasabah nyaman dan bersih. Sehingga hal 

tersebut dapat meningkatkan kepuasan nasabah terhadap BPRS Al Salaam.  

Variabel 

Laten 
Indikator Uji Validitas 

Uji 

Reliabilitas 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji 

Validitas 

Nilai yang 

diisyaratkan  

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

Nilai yang 

diisyaratkan  

Factor 

Loading 

Customer 

Satisfaction 

CS1 0.870 Valid 

0.626 0.892 Reliabel 

CS2 0.889 Valid 

CS3 0.786 Valid 

CS4 0.595 Valid 

CS5 0.783 Valid 

Customer 

Loyalty 

CL1 0.710 Valid 

0.635 0.872 Reliabel 
CL2 0.749 Valid 

CL3 0.708 Valid 

CL4 0.986 Valid 
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Namun, dalam variabel service quality terdapat satu indikator yang 

memiliki nilai indikator paling rendah dibandingkan indikator service quallity 

lainnya, yaitu indikator R2 dengan nilai 0,620 melalui pernyataan “Karyawan 

BPRS Al Salaam senantiasa menyelesaikan transaksi Saya sebagai nasabah tepat 

waktu”. Hal tersebut membuktikan bahwa, karyawan BPRS Al Salaam harus 

meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya dalam menyelesaikan transaksi nasabah. 

Pada variabel Sharia Compliance memiliki hasil penelitian valid dan 

realibel, dimana factor loading dari setiap indikator memiliki nilai diatas 0.5. 

Nilai factor loading tertinggi pada indikator variabel sharia compliance terdapat 

pada indikator SC3 dengan niali 0,962 melalui pernyataan “BPRS Al Salaam 

menyediakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad syariah”. Hal 

tersebut menunjukan bahwa, BPRS Al Salaam telah memiliki produk pembiayaan 

yang sesuai dengan ketentuan syariah dimana telah menerapkan akad-akad syariah 

pada setiap  produknya. 

Namun, dalam variabel service quality terdapat satu indikator yang 

memiliki nilai indikator paling rendah dibandingkan indikator service quallity 

lainnya, yaitu indikator SC2 dengan nilai 0,620 melalui pernyataan “Fasilitas 

ruang ibadah di kantor layanan BPRS AlSalaam yang disediakan sudah 

memadai”. Hal tersebut membuktikan bahwa, BPRS Al Salaam masih harus 

meningkatkan penerapan kepatuhan syariah dengan menyediakan fasilitas 

beribadah pada setiap kantor cabang. Selain itu, menyediakan informasi tertulis 

yang mudah dilihat oleh nasabah yang menunjukan dimana tempat untuk 

beribadah. 
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Pada variabel Customer Satisfaction memiliki hasil penelitian valid dan 

realibel, dimana factor loading dari setiap indikator memiliki nilai diatas 0.5. 

Nilai factor loading tertinggi pada indikator variabel customer satisfaction 

terdapat pada indikator CS2 dengan niali 0,889 melalui pernyataan “Fasilitas 

Kantor Layanan yang disediakan BPRS Al Salaam membuat saya nyaman”. Hal 

tersebut menunjukan bahwa, BPRS Al Salaam telah memiliki fasilitas kantor 

cabang yang membuat nasabah mereka merasa nyaman. Seperti, adanya Air 

Conditioner (AC) dan temapat duduk untuk antri sehingga nasabah yang sedang 

menunggu antrian untuk melakukan transaksi keuangan mereka tidak merasakan 

panas dan lelah untuk menunggu. 

Namun, dalam variabel Customer Satisfaction terdapat satu indikator yang 

memiliki nilai indikator paling rendah dibandingkan indikator customer 

satisfaction lainnya, yaitu indikator CS4 dengan nilai 0,595 melalui pernyataan 

“Website BPRS Al Salaam memberikan Saya kemudahan dengan menyediakan 

simulasi pembiayaan online”. Hal tersebut membuktikan bahwa, BPRS Al Salaam 

masih harus meningkatkan performa website mereka dengan mempermudah 

nasabah dalam melakukan pengisian simulasi pembiayaan melalui website. 

penerapan kepatuhan syariah dengan menyediakan fasilitas beribadah pada 

setiap kantor cabang. Selain itu, menyediakan informasi tertulis yang mudah 

dilihat oleh nasabah yang menunjukan dimana tempat untuk beribadah. 
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4.4.4 Uji Model Keseluruhan 

1) Goodness of Fit 

Pengujian Goodness of Fit memiliki tujuan untuk melihat spesfikasi model 

dengan data sampel. Dari pengujian ini dapat ditentukan seberapa baik spesifikasi 

model penelitian dengan data sampel atau teramati. Evaluasi model dapat 

dikatakan good fit apabila memiliki nilai CMIN/DF ≤ 5,0; CFI ≥ 0,90; dan 

RMSEA < 0,08. Tabel berikut menjelaskan hasil analisis dari beberapa indeks 

GOF :  

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value 
Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

CMIN/DF ≤ 5,0 (Good Fit) 3.235 Good Fit 

CFI ≥ 0,90 (Good Fit) 0.791 Poor Fit 

RMSEA < 0,08 (Good Fit) 0.118 Poor Fit 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 (2018) 

 

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut, dapat dijelaskan bahwa indeks CMIN/DF 

memiliki evaluasi model good fit, karena indeks tersebut memiliki cut of value 

sebesar 3,235 dan nilai tersebut kurang dari standar yang diisyaratkan ≤ 5,0. 

Indeks CFI dan RMSEA memiliki evaluasi model poor fit. Kedua nilai indeks 

tersebut berada dibawah dan berada diatas standar yang telah diisyaratkan. Indeks 

CFI memiliki cut of value sebesar 0,791 lebih rendah dari standar yang 

diisyaratkan yaitu ≥ 0,90. Sedangkan untuk indeks RMSEA memiliki cut of value 

sebesar 0,118 lebih tinggi dari standar yang diisyaratkan yaitu < 0.08. 
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Pada tabel 4.6 hasil uji penelitian Goodness of Fit, menunjukan bahwa dari 

pengujian ini pemilihan variabel dalam penelitian dan sampel teramati memiliki 

hasil yang baik. Sehinggan penelitian ini layak untuk dilakukan dan model dalam 

penelitian ini layak untuk direplikasi kedalam penelitian selanjutnya. 

 

2) Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi dengan melihat 

nilai 𝜌 dari model secara keseluruhan terhadap variabel-variabel yang mempunyai 

sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Hasil kesimpulan hipotesis 

dapat ditentukan dengan melihat nilai estimasi dan 𝜌. Jika nilai estimasi dalam 

hasil analisis menunjukkan positif dan nilai 𝜌< 0,05 pada hasil analisis, maka 

hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data (Ho ditolak). Apabila nilai 

estimasi menunjukkan hasil negatif dan nilai 𝜌> 0,05 maka hipotesis tidak terbukti 

signifikan dan tidak didukung oleh data (Ho diterima).Pada tabel berikut 

dijelaskan hasil analisis data dari model secara keseluruhan :  

 

Tabel 4.7Output Regression 

Hipotesis Estimate C.R P Kesimpulan 

CS <--- SQ 0.968 6.974 *** H1 didukung oleh data 

CS <--- SC 0.501 5.441 *** H2 didukung oleh data 

CL <--- CS 0.761 7.567 ***  H3  didukung oleh data 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 (2018) 

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, pada hasil pengujian struktural model 

didapatkan hasil bahwa seluruh hipotesis (tiga) terbukti memiliki pengaruh positif 

signifikan, sebagai berikut :  
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1. Variabel service quality berpengaruh positif terhadap customer satisfaction 

karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.968, nilai 

Critical Ratio> 1.96 yaitu sebesar 6,974 dan nilai 𝜌*** dimana nilai tersebut 

lebih kecil dari standar yang diisyaratkan yaitu 𝜌< 0.05. Berdasarkan hasil 

analisa tersebut maka dapat disimpulkanbahwa hipotesis service quality 

berpengaruh positif terhadap customer satisfaction dan didukung oleh data. 

2. Variabel shariah compliance berpengaruh positif terhadap customer 

satisfaction karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 

0.501,  nilai Critical Ratio> 1.96 yaitu sebesar 5.441 dan nilai 𝜌*** dimana 

nilai tersebut lebih kecil dari standar yang diisyaratkan yaitu𝜌< 0.05. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkanbahwa hipotesis 

shariah compliance berpengaruh positif terhadap customer satisfaction dan 

didukung oleh data. 

3. Variabel customer satisfaction berpengaruh positif terhadap customer loyalty 

karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.761, nilai 

Critical Ratio> 1.96 yaitu sebesar 7,567 dan nilai 𝜌*** dimana nilai tersebut 

lebih kecil dari standar yang diisyaratkan yaitu𝜌< 0.05. Berdasarkan hasil 

analisa tersebut maka dapat disimpulkanbahwa hipotesis customer satisfaction 

berpengaruh positif terhadap customer loyalty dan didukung oleh data. 

 

4.5 Pembahasan 

Pada sub bab ini, peneliti akan membahas seluruh hasil analisis data 

sebelumnya. Seluruh hasil analisis data tersebut telah menunjukkan bahwa seluruh 
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variabel dan indikator telah terbukti valid dan reliabel. Pada hasil pengujian 

struktural model didapatkan hasil bahwa 3 hipotesis terbukti memiliki pengaruh 

dan didukung oleh data. 

 

4.5.1 Pengaruh Service Quality Terhadap Customer Satisfaction 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan 

bahwa hipotesis service qualityterbukti memiliki pengaruh positif terhadap 

customer satisfaction. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh BPRS Al Salaam terhadap nasabahnya dapat memenuhi tingkat 

kepuasan nasabah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumya yang 

dilakukan oleh Amin & Isa (2008), pada peneliltian tersebut menyebutkan bahwa 

variabel service quality berpengaruh positif signifikan terhadap variabel customer 

Satisfaction. 

Hingga saat ini BPRS Al Salaam terus berusaha meningkatkan kualitas 

layanan perbankan mereka, hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

nasabah dalam layanan industri perbankan. Seperti pada penelitian yang dilakukan 

oleh Hidayat&Akhmad (2015), yang menyatakan kualitas layanan dianggap perlu 

sebagai evaluasi nasabah terhadap tingkat pelayanan berdasarkan layanan yang 

diharapkan dan layanan yang telah dirasakan. 

Usaha BPRS Al Salaam dalam meningkatkan kualitas layanan ialah 

dengan memberikan berbagai promo menarik, memberikaan harga produk yang 

kompetitif, persyaratan yang ringan (tanpa agunan) serta menyediakan fasilitas 

simulasi online yang dapat diakses oleh nasbah pada website BPRS Al Salaam. 
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Selain itu, peningkatan kualitas layanan juga diterapkan pada kantor cabang 

BPRS Al Salam  seperti keramahan, sopan santun dan solusi pembiayaan yang 

diberikan oleh karyawan BPRS Al Salaam. Hal tersebut bertujuan untuk 

memberikan kualitas layanan yang sesuai bagi kebutuhan nasabah agar nasabah 

puas dengan layanan yang diberikan oleh bank. 

 

4.5.2 Pengaruh Shariah Compliance Terhadap Customer Satisfaction 

Hipotesis pada penelitian ini menunjukan bahwa sharia compliance 

memiliki pengaruh positif terhadap custoer satisfaction sesuai dengan hasil 

analisa pada tabel output regression. Hal tersebut menunjukan bahwa nasabah 

BPRS Al Salaam  percaya terhadap penerapan prinsip syariah pada kegiatan 

operasional dan produk perbankan. Sehingga menimbulkan rasa puas dalam 

menggunakan produk dan layanan dari BPRS Al Salaam tersebut, khususnya pada 

nasabah pembiayaan.  

Kepuasan nasabah BPRS Al Salaam dipengaruhi oleh penerapan prinsip-

prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional dan produk perbankan sebagi 

faktor penting nasabah memilih bank Islam, seperti dalam penelitian (Rashid et 

al., 2008). Upaya BPRS Al Salam dalam menerapkan prinsip syariah juga dapat 

dilihat dari produk – produk perbankannya yang tidak menerapkan sistem bunga 

dan menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, hal ini seperti pada 

terdahulu yang dilakukan oleh Ali&Raza (2015) menyatakan bahwa perbankan 

syariah diharuskan mengkuti prosedur dan hukum Islam, khususnya dalam 

larangan mengambil atau memberikan bunga.  
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4.5.3 Pengaruh Customer Satisfaction Terhadap Customer Loyalty 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan 

bahwa hipotesis customer satisfaction terbukti memiliki pengaruh positif terhadap 

customer loyalty. Hal tersebut menunjukan bahwa nasabah yang puas terhadap 

pelayanan dan produk BPRS Al Salaam menimbulkan rasa loyal atau setia untuk 

terus menggunakan produk-produk dari BPRS Al Salaam, khususnya produk 

pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang sama dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh  Jonathan (2013) yang mengatakan bahwa 

customer satisfaction memiliki hubungan yang positif terhadap customer loyalty.  

Usaha BPRS Al Salaam dalam memenuhi tingkat kepuasan nasabah 

dilakukan untuk mempertahankan nasabah sehingga tetap menjadikan BPRS Al 

Salaam sebagai solusi dari layanan keuangan yang mereka butuhkan, sama halnya 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Kamariah et al, (2013) yang menyatakan 

bahwa pentingnya kepuasan nasabah karena dapat mempengaruhi loyalitas 

nasabah. Upaya yang dilakuakn BPRS Al Salaam dalam menjaga nasabahnya 

agar tetap loyal yaitu dengan selalu menjaga silatuhrahmi dengan cara 

memberikan info terupdate mengenai produk milik BPRS Al Salaam melalui 

email dan pesan singkat.  

Hadirnya pesaing dalam industri yang sama tidak akan menjadi masalah 

bagi BPRS Al Salaam apabila nasabah telah merasa puas oleh layanan dan produk 

milik BPRS Al Salaam, karena kepuasan nasabah dapat menciptakan loyalitas 

sebagai dasar dasar dari proses berkelanjutan untuk melanjutkan dan 
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mempertahankan hubungan yang berharga dan penting yang telah diciptakan oleh 

kepercayaan (Chaudhuri dan Holbrook, 2001). 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu seberapa besar efek dari peran 

variabel service quality dan sharia compliance terhadap customer satisfaction dan 

berdampak pada customer loyalty. Berdasarkan hasil analisa dan penelitian, maka 

dapat diberikan implikasi manajerial untuk industri keuangan Islam, khususnya 

pada BPRS Al Salaam. Berikut adalah implikasi manajerial kepada BPRS AL 

Salaam. 

  Gambar 4.10 Implikasi Manajerial 

Sumber : Data Sekunder (diolah), 2018 

 

SQ 

 

SC 

CS CL 0.968 

0.501 

0.761 
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4.6.1 Implikasi Manajerial Service Quality terhadap Customer Satisfaction 

Berdsarkan gambar 4.10 dapat dilihat bahwa variabel yang memiliki nilai 

estimasi tertinggi ialah variabel service quality, sehingga dapat dikatakan variabel 

service quality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

customer satisfaction. Dengan nilai estimasi yang tinggi sebesar 0.968, hal itu 

membuktikan bahwa kualitas layanan yang dimiliki oleh BPRS Al Salaam telah 

memenuhi harapan nasabahnya. Kualitas layanan dari segi produk milik BPRS Al 

Salaam yang telah sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta kualitas layanan 

seperti pelayanan dari karyawan BPRS Al Salaam juga telah memenuhi harapan 

nasabah.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, BPRS Al Salaam harus tetap 

mempertahankan kualitas layanan yang dimiliki saat ini serta selalu berusaha 

meningkatkan kualitas layanannya. Peningkatan kualitas layanan yang dapat 

dilakukan oleh BPRS Al Salaam untuk saat ini, seperti penyediaan halaman parkir 

yang memadai untuk para nasabahnya. Selain itu, pembebasan biaya parkir untuk 

kendaraan nasabah agar nasabah tidak merasa terbebani dengan biaya parkir 

kendaraan mereka ketika mereka mendatangi kantor cabang BPRS Al Salaam 

untuk melakukan transaksi keuangan mereka.  

Peningkatan kualitas layanan dengan menyediakan halaman parkir 

diperlukan, karena pada tahap Kecocokan model pengukuran (measurement model 

fit) terdapat salah satu indikator yang dihilangkan karena tidak memenuhi syarat 

untuk ke tahap uji berikutnya. Indikator tersebut adalah indikator A1 dengan 

pernyataan " Kantor Layanan BPRS Al Salaam menyediakan halaman parkir yang 
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memadai”. Dengan tetap menjaga kualitas layanan mereka, maka kepuasan 

nasabah BPRS Al Salaam terhadap produk dan layanannya juga akan terjaga. 

 

4.6.2 Implikasi Manajerial Sharia Compliance terhadap Customer 

Satisfaction 

Pada variabel sharia compliance dari hasil penelitian ini menunjukan 

pengaruh yang tidak terlalu besar terhadap customer satisfaction, jika 

dibandingkan dengan service quality. Hasil penelitian menunjukan nilai estimasi 

untuk shariah compliance hanya 0.501. Untuk menigkatkan kepercayaan nasabah 

terhadap kesesuaian prinsip syariah yang diterapkan oleh BPRS Al Salaam, akan 

lebih baik jika di setiap kantor cabang BPRS Al Salaam menyediakan fasilitas 

beribadah untuk para nasabah yang datang ke kantor cabang untuk melakukan 

transaksi. 

Selain menyediakan fasilitas beribadah, BPRS Al Salaam juga harus lebih 

giat dalam memberikan pemahaman kepada nasabah ataupun calon nasabah 

mereka mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan BPRS Al Salaam. Masih 

terdapat sebagian nasabah yang kurang memahami sistem bagi hasil yang 

sebenarnya seperi apa, karena sebagian nasabah BPRS Al Salaam masih 

meragukan penerapan sistem bagi hasil yang dianggap masih sama seperti sistem 

bunga pada bank konvensional hanya penggunaan namanya saja yang berbeda. 
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4.6.3 Implikasi Manajerial Customer Satisfaction Terhadap Customer 

Loyalty 

Bentuk kepuasan nasabah yang dihasilkan dari variabel service quality dan 

sharia compliance menunjukan pengaruh yang besar, khususnya dari variabel 

service quality. Customer satisfaction telah membetuk customer loyalty terhadap 

nasabah BPRS Al Salaam, dengan nilai estimasi sebesar 0.761. hal tersebut 

membuktikan bahwa, BPRS Al Salaam mampu menghasilkan loyalitas nasabah 

melalui customer satisfaction.  

Nasabah merasa puas oleh pelayanan maupun produk BPRS Al Salaam seperti 

pelayanan karyawan BPRS Al Salaam selalu ramah dan berusaha memberikan 

yang terbaik untuk nasabah maupun calon nasabahnya. Berdasarkan hal tersebut, 

BPRS Al Salaam harus selalu berusaha untuk tetap menjaga pemenuhan tingkat 

kepuasan nasabah melalui kualitas layanan yang diharapkan oleh nasabah. Karena 

dengan memiliki nasabah yang loyal, BPRS Al Salaam dapat menjaga 

eksistensinya dalam dunia layanan jasa keuangan. 

Namun untuk menjaga tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan dan 

produk milik BPRS Al Salaam merupakan hal yang tidak mudah. Untuk 

mempertahankan kepuasan nasabahnya, BPRS AL Salaam harus selalu menjaga 

kualitas layanan dan produk yang mereka miliki. Selalu berusaha memenuhi 

kebutuhan dan keinginan nasabah, seperti selalu memberikan promo-promo 

menarik kepada nasabah. Pemberian promo-promo menarik berguna untuk 

menarik minat konsumen agar selalu menggunakan produk milik BPRS AL 

Salaam. Salah satu promo menarik yang terlah diterapkan oleh BPRS Al Salaam 
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ialah pembiayaan tnpa menjaminkan agunan, yang dianggap dapat mempermudah 

nasabah ataupun calon nasabahnya dalam pengnajuan pembiayaan. 

  

Analisis Pengaruh Service ..., Lisa Aprin Riati, MKPS-IBS, 2018 



 

 

79 
Indonesia Banking School 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada sub bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan pada penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuktikan hubungan variabel service quality dan sharia compliance terhadap 

customes satisfaction pembentuk customer loyalty. Berdasarkan hasil analisis 

yang telah dijelaskan, pada penelitian ini menunjukkan seluruh hipotesis terbukti 

berpengaruh signifikan. Dalam pengujian hipotesis, maka dapat disumpulkan 

bahwa : 

1. Service quality terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

customer satisfaction pada hasil penelitian ini. 

2. Sharia compliance terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

customer satisfaction pada hasil penelitian ini. 

3. Customer satisfaction terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap customer loyalty pada hasil penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial dan kesimpulan dari 

penelitian ini dapat dijadikan saran untuk BPRS Al Salaam. Saran tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan bentuk loyalitas konsumen terhadap BPRS Al 

Salaam di sela-sela persaingan dalam industri layanan jasa keuangan. Analisis 
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pada penelitian ini di dukung oleh data yang diperoleh. Adapun saran yang dapat 

diberikan kepada BPRS Al Salaam dan untuk peneliti lain adalah sebagai berikut : 

1. Bagi BPRS Al Salaam 

BPRS Al salaam perlu menigkatkan penerapan  sharia compliance pada 

produk-produk perbankan  mereka, khususnya dalam meyakinkan nasabah 

mengenai sistem bagi hasil yang berbeda dengan sistem bunga pada bank 

konvensional. Selain itu, penyediaan fasilitas ruang ibadah bagi nasabah 

sehingga kepercayaan dan kepuasan konsumen tetap terjaga dan bahkan 

meningkat 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti 

tema mengenai customer loyalty di Indonesia adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengukuran customer satisfaction 

melalui variabel selain sharia compliance. Karena pada penelitian ini 

variabel sharia compliance  memiliki nilai estimasi yang rendah 

dibandingkan dengan variabel lainnya dalam penelitian ini. Akan lebih 

baik jika penelitian mengenai variabel sharia compliance, dimasukan 

kedalam dimensi servive quality seperti pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ali&Reza (2015), yang memasukan shariah compliance 

menjadi dimensi dari service quality dengan model servqual dengan hasil 

positif signifikan terhadap variabel customer satisfaction. Oleh karena itu, 

untuk peneliti selanjutnya peneliti menyarankan untuk memfokuskan 

hubungan antara service quality  terhadap customer satisfaction secara 
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langsung  tanpa adanya variabel sharia compliance. Sehingga diharapkan 

hubungan antar variabel ini dapat terbukti signifikan. 

b. Pada penelitian ini, akan lebih baik apabila proses pengambilan sampel 

penelitian dilakukan dengan range waktu lebih panjang. Karena dapat 

menghasilkan lebih banyak jumlah responden yang dapat berpartisipasi 

dalam pengisian kuesioner. Atau lebih tepatnya, manajemen waktu yang 

harus diperbaiki dalam penulisan penelitian ini.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis pada penelitian ini adalah Hasil 

pengujian berdasarkan kriteria goodness of fit menunjukan bahwa kriteria 

CMIN/DF telah dierima dengan baik pada hasil penelitian ini. Tetapi hasil 

pengujian goodness of fit melalui kriteria CFI dan RMSEA belum diterima 

dengan baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara statistik maupun secara 

teori, model yang dibangun belum terlalu menjelaskan dan mendefinisikan 

konstruk customer loyalty sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi variabel 

penelitian. Selain itu, keterbatasan waktu dalam pengambilan sampel penelitian 

juga menjadi kendala bagi peneliti. 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pre-Test 

1. Service Quality 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pre-Test (Lanjutan) 

2. Sharia Compliance 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pre-Test (Lanjutan) 

3. Customer Satisfaction 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pre-Test (Lanjutan) 

4. Customer Loyalty 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 

1. Service Quality 

 

2. Sharia Compliance 

 

3. Customer Satisfaction 

 

4. Customer Loyalty 
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Lampiran 4a : Measurement Model Fit 
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Lampiran 4b : Output Standardized Regression Weight 
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Lampiran 5a : Overall Model Fit 
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Lampiran 5b : Output Regression Weight (Overall Model Fit) 
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Lampiran 5c : Model Fit Summary 
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