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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). 
 

1. PENDAHULUAN 
 
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 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 
terdapa 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). 
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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 ekstensi lini (Okumus & Genc, 2013). Hal tersebut dapat 
dikatagorikan sebagai loyalitas pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. 

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. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian dalam masalah penelitian ini, maka dirumuskan 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? 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah 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. 
 

2. LANDASAN TEORI  

Gambaran BPRS 

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. 

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 
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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. 

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. 

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). 

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).  

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 
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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).  

Berkaitan  dengan sharia compliance Allah telah berfirman dalam surat As Syuura ayat 13 yang 
menjelaskan pentingnya kepatuhan akan hukum Islam,  berbunyi sebagai berikut: 

 

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). 

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). 

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: 
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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.” 

Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber : Data Sekunder (diolah), 2018 

Pengaruh Service Quality terhadap Customer Satisfaction 

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). 
Sehingga didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
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 
 
Pengaruh Syariah Compliance terhadap Customer Satisfaction 

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). 
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 

Service Quality 

Syariah 

Compliance 

Customer 

Satisfaction 

Customer 

Loyalty 
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memberikan pelayanan semaksimal mungkin demi memenuhi kepuasan pelanggan. Sehingga 
didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
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 
 
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. Sehingga didapatkan pertanyaan penelitian 
sebagai berikut : 
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 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

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. 

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 riset yang terdiri 
dari pengumpulan informasi mengenai sempel tertentu dari elemen populasi hanya sekali 
(Maholtra, 2010). 

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). Setiap item pernyataan memiliki tujuh tingkat pengukuran mulai dari sangat tidak 
setuju (1) sampai dengan sangat setuju (5) (Maholtra, 2010). Pengukuran setiap variabel, 
menggunakan item sebagai berikut : 

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 

Likert 
1-5 
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Variable Concept Indicator Scale 

  

 
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) 
 

 

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 
 

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 

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 
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windows. Alasan penggunaan model SEM untuk pengolahan data dalam penelitian ini karena 
jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. 

4. Analisis dan Pembahasan 

Pada penelitian ini terdapat 161 responden yang terlibat dalam proses pengumpulan data, dimana 
didominasi oleh pria sebanyak 135 responden dengan persentase sebesar 84 persen. Mayoritas 
responden memiliki jenjaang pendidikan terakhir S1/D2/D3 yaitu sebanyak 83 responden dengan 
persentase sebesar 52 persen. Pekerjaan responden didominasi oleh pekerja/karyawaan 
sebanyak 121 responden dengan persentase sebesar 75 persen. Mayoritas responden memiliki 
pendapatan perbulan sebesar Rp. 1.000.000–Rp. 5.000.000 sebanyak 80 responden dengan 
persentase sebesar 50 persen. Usia didominasi oleh responden yang berumur 30-39 tahun 
sebanyak 71 responden dengan persentase sebesar 44 persen. Lamanya responden menjadi 
nasabah BPRS Al Salaam didominasi 2-5 tahun sebanyak 68 responden dengan persentase 
sebesar 42 persen. Berdasarkan rekening tabungan mayoritas nasabah memiliki rekening 
tabungan bank syariah saja sebanyak 77 responden dengan persentase sebesar 48 persen. 
Mayoritas tujuan pengajuan pembiayaan digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor 
(mobil/motor) yaitu sebanyak 117 responden dengan persentase sebesar 73 persen. Sedangnkan 
mayoritas responden melakukan transaksi di Cabangn Depok sebanyak 51 responden dengan 
persentasi sebesar 29 persen. 

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. 

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) 
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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. 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. 

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) 

Pada hasil pengujian struktural modeldidapatkan hasil bahwa seluruh hipotesis (tiga) terbukti 
memiliki pengaruh positif signifikan. 

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. 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. 
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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. 

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 mempertahankan hubungan yang berharga dan penting yang telah 
diciptakan oleh kepercayaan (Chaudhuri dan Holbrook, 2001). 

Implikasi Manajerial 

Gambar 4.10 Implikasi Manajerial 

Sumber : Data Sekunder (diolah), 2018 
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Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas – Measurement 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 (2018) 

 

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 

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 

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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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 memadai”. Dengan tetap menjaga kualitas layanan mereka, maka kepuasan nasabah BPRS 
Al Salaam terhadap produk dan layanannya juga akan terjaga. 

 
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. 

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 
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selalu menggunakan produk milik BPRS AL Salaam. Salah satu promo menarik yang terlah 
diterapkan oleh BPRS Al Salaam ialah pembiayaan tnpa menjaminkan anggunan, yang dianggap 
dapat mempermudah nasabah ataupun calon nasabahnya dalam pengnajuan pembiayaan. 

5. Kesimpulan dan Saran 

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. 

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 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 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.  
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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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