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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perbankan

a. Bank Umum

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima 

simpanan giro, tabungan dan deposito.18 Bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, 

bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang 

(transfer uang) atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran 

seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran 

lainnya.19 

Bank Umum menurut Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992, adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa atau lalu lintas 

pembayaran.20 Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki beberapa 

perbedaan, adapun perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dalam  

18 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya  (rev. ed.; Jakarta, 2014), 24. 
19 Suhrawadi K Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam  (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 

67-68.
20 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (rev. ed.; Jakarta, 2014), 352.
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operasionalnya menurut Perwaatmadja dan Antonio sebagai berikut:21 

Pertama, pada bank konvensional pembentukan bunga dan waktu akad 

(pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan Islam yang 

berpengaruh terhadap objeknya) tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan 

pada bank Syariah penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad 

dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi. 

Kedua, pada bank konvensional besarnya persentase berdasarkan pada jumlah 

uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan pada bank syariah besarnya rasio  bagi 

hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. 

Ketiga, pada bank konvensional pembayaran bunga tetap seperti yang 

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah   

untung atau rugi, sedangkan pada bank syariah bagi hasil tergantung pada 

keuntungan proyek yang dijalankan, sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan 

maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 

Keempat, pada bank konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak  

meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat, sedangkan pada bank syariah 

jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan 

 

                                                           
21 Karnaen Perwaatmadja, M. Syafi’I Antonio,  Apa dan Bagaimana Bank Islam  (Yogyakarta: 

Dana Bakti Wakaf, 1997), 53. 
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Kelima, bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk 

kemitraan, sedangkan bank konvensioal melakukan hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk hubungan debitur dan kreditur 

Keenam, bank syariah dalam melakukan pengerahan dan penyaluran dana 

harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada bank 

konvensional tidak terdapat dewan sejenis itu 

b. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Heri Sudarsono dalam Akmalia, bank syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan 

prinsip-prinsip Syariah.22 Pertaatmadja dan Antonio dalam Muhammad 

mengatakan bahwa yang dimaksud bank syariah adalah bank yang beroperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur’an dan Hadist, sementara bank yang 

beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu 

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata 

cara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara

                                                           
22 Ikfi Akmalia, “Analisis Kepuasan Nasabah Atas Dimensi Kualitas Pelayanan Bank Syariah 

Mandiri Malang” Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. III No 1 (April 2012), 74. 
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bermuamalah itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-

unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan 

pembiayaan perdagangan.23  

Menurut Kasmir Bank Syariah adalah bank dengan aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau 

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sumber penentuan harga atau 

pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah didasarkan pada al-qur’an dan sunnah 

rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga 

produknya dengan bunga tertentu, karena bunga adalah riba.24 

c. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah 

Adapun  fungsi dari Bank Syariah diantaranya:25 

Pertama, manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari 

pemilik dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang 

diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh 

bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada keahlian, kehati-

hatian dan provesionalismenya. Kedua, investor. Dalam penyaluran dana, bank 

syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Ketiga, penyedia jasa keuangan 

dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai 

kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang. 

                                                           
23 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: 2002), 13-14. 
24 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (red. Ed.; Jakarta, 2004), 37. 
25 Ikfi Akmalia, “Analisis Kepuasan Nasabah Atas Dimensi Kualitas Pelayanan Bank Syariah 

Mandiri Malang” Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. II No. 1 (April, 2012), 74. 
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Keempat, pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas 

keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan 

mengelola zakat serta dana-dan sosial lainnya. 

Selanjutnya bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:26 

Pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalah secara 

Islam, Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau 

perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan). Kedua, untuk 

menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan 

pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan 

yang amat besar antara dengan pihak yang membutuhkan dana. Ketiga, untuk 

meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang 

lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha 

yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. Keempat, untuk 

menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program 

utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Kelima, untuk menjaga 

stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu 

menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari 

persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. Dan kelima untuk 

menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah. 

 

 

 

                                                           
 26 Ibid, 74. 
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d. Transaksi yang di Larang di Bank Syariah 

Bank Syariah melarang adanya riba, gharar, maysir. Oleh karena itu pada 

bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut. Hal di atas 

akan dijelaskan sebagai berkut: 

Pertama adalah riba, Al-Ghazali dalam Karim melarang riba yang sering kali 

dipandang sama dengan bunga.27 Bunga merupakan riba yang mana bertentangan 

dengan konsep Islam. Riba berasal dari kata az-ziyadah yang artinya tumbuh dan 

membesar.28 Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan 

peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi, karena riba mengambil harta orang 

lain tanpa imbalan.29 seperti  orang yang menjual senilai satu rupiah tetapi 

mendapatkan dua rupiah, berarti dia mendapatkan tambahan satu rupiah tanpa ada 

pengorbanan.  

Antonio mengatakan bahwa ketidakadilan disini karena tidak ada unsur 

penyeimbang yang dibenarkan oleh syariat. Seperti, transaksi jual beli, gadai,   

sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah 

sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai 

ekonomis.30 

 

                                                           
27 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam  (II. ed.; Jakarta, 2014), 388. 
28 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Tori Ke Praktik  (Jakarta:  2001), 37. 
29 Sri Nurhayati,Wasilah, Akutansi Syariah Di Indonesia  (III. ed.; Jakarta: Salemba Empat, 

2014), 65. 
30 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Tori Ke Praktik  (Jakarta: 2001), 38. 
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Kedua adalah gharar, Ibnu Taimiyyah dalam Alam menyatakan bahwa 

gharar adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya (majhul al-aqibah). Sedangkan 

menurut Syekh As-Sa’di, gharar adalah mukhatharah (pertarungan) dan  

jahalah (ketidakjelasan).31 Berdasarkan penjelasan ini, gharar dapat dipahami 

sebagai suatu transaksi yang tidak jelas, baik dalam akad maupun yang 

diperjual belikan. Ghrarar terjadi ketika terdapat incomplate information, 

sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi.32  

Ketiga adalah maysir (perjudian) adalah transaksi yang melibatkan dua 

pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan 

lainnya. Kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu 

ketangkasan, kuis Short Message Service (SMS), tebak skor bola, atau media 

lainnya.33 Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan 

dari kontribusi para pesertanya, dan sebaliknya.34 

 

 

 

 

 

                                                           
31Ade Ikhlas Amal Alam, “Analisis Harga Jual Produk Berbasis Nilai Keadilan Pada Lembaga 

Usaha Berlabel Syariah: Studi Kasus Pada Unit Usaha Pesantren Modern IMMIM Putra Makassar” 
(Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar 2014), 11. 

32 Sri Nurhayati, Wasilah,  Akutansi Syariah Di Indonesia  (III. ed; Jakarta: Salemba Empat, 
2014), 68. 

33 Ibid, 68. 
34 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2014),72. 
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B. Kualitas Pelayanan 

a. Definisi  Pelayanan dan Kualitas Pelayanan 

Kotler dalam Tjiptono mendefinisikan pelayanan sebagai tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya bersifat intagible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu.35 Lewis dan Booms dalam Tjiptono mendefinisikan 

kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan ekpektasi pelanggan.36 Dalam al-qur’an surat 

Ali Imran [4]; 159, telah memberikan petunjuk untuk lemah lembut kepada 

seseorang: 

ُهْم َو لَْو كُنَت فَظ�ا غَل�يَظ الْقَْلب� �َ نفَض�واْ م�ْن َحْو ل�َك فَا  ٍة م �َن اَللَ� ل�نَت َل فَبَما َرْخَم

ُهْم ف�ي ا�َْمر�فَأ� ذَا َعَزْمَت فَتََو ك�ْل عَلَى اَللَ� ا� ن   ُهْم َو َشاوْر ُهْم َواسْتَغْف�ْر لَ ْعُف عَْن

ب  اْلمُتََو ك �ل�ينَ     هللاَ يُح�

Artinya: “maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu  telah membulatkan  tekad,

                                                           
35 Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction  (III. cet.; Yogyakarta: 

Andi ofset, 2011), 17.  
36 Ibid, 180. 
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 maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs.Ali-Imron [3]; 159)”37  

Sedangkan dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan 

hasil usaha yang baik dan tidak memberikan hasil usaha yang buruk kepada 

orang lain.38 Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT. Sebagaimana ayat 

berikut: 

 . م�ا أَْخَر جْنَا لَُكم م �َن ا�َ ْرض� َها اْل�ذ� يَن َءا مَنُواْ أَنف�قُواْ م�ن طَي�بَت� َما كَسَبْتُْم َوم� يَأَيُ

ُمواْ  ذ� يه� إ�� َأن تُْغم�ُضواْ ف�يه�. َوا عْلَ هُ تُنْف�قُو َن وَلَسْتُْم ب�أَ خ� ُمواْ الْخَب�يَث م�ْن َو َ� تَيَم�

م�يد  أَن  هللاَ غَن�ى� حَ   

Artiya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan 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 dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi maha terpuji.(Al-baqarah [2];267).39 

 

 

                                                           
37 Qs. Ali-Imron [3]: 159. 
38 Veithzal Rivai Zainal,  et al., Islamic Marketing Management  (Jakarta: 2017), 179. 
39 Qs. Al-Baqarah  [2]: 267. 
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Pelayanan (service) bukan sebatas melayani, melainkan mengerti, 

memahami dan merasakan dengan demikian, penyampaian dalam pelayanan 

akan mengenai heart share pelanggan, yang kemudian dapat memperkokoh 

posisi dalam mind share pelangggan. Heart share dan mind share tersebut 

dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan terhadap suatu produk atau 

perusahaan.40 Pemberian pelayanan dalam perusahaan berbasis Islam dan 

kovensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya 

terletak pada proses penggunaan, yaitu ketika pelaku bisnis memberikan 

pelayanan dalam bentuk fisik sebaiknya tidak menonjolkan kemewahan. Islam 

menganjurkan setiap pelaku bisnis dapat bersikap profesional yaitu dapat 

bekerja dengan cepat dan tepat sehingga tidak menyia-nyiakan amanah yang 

menjadi tanggung jawabnya.41 

Menurut Othman dan Owen, dalam Rafidah alasan bank syariah harus 

sadar akan pentingnya pelayanan adalah: pertama, produk dan layanan bank 

syariah harus diterima sebagai produk dan layanan yang berkualitas tinggi oleh 

konsumen. Allah SWT senang melihat pekerjaan selesai pada tingkat itqan 

yang artinya mempersiapkan dan memberikan hasil yang terbaik atau 

melakukan segala sesuatu dengan kualitas tinggi. Kedua, menggunakan 

kualitas layanan dalam bank syariah menjadi penting  karena hubungannya  

                                                           
40 Veithzal Rivai Zainal, et al., Islamic Marketing Management  (Jakarta: 2017), 179. 
41 Ibid,179. 
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dengan biaya, keutungan, kepuasan konsumen, ingatan konsumen, serta kata-

kata positif dari mulut konsumen.42  

b. Prinsip-prinsip Dalam Pelayanan 

Adapun prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan dalam bidang 

pelayanan adalah:43 

Pertama, merumuskan strategi pelayanan, strategi pelayanan dimulai 

dengan perumusan suatu tingkat keunggulan yang dijanjikan kepada pelanggan. 

Kedua mengkomunikasikan kualitas kepada pelangan, hal ini membantu 

pelanggan agar tidak salah menafsirkan tingkat kepentingan yang akan 

diperolehnya. Pelanggan perlu tahu dengan jelas mengenai macam dan tingkat 

pelayanan yang akan diperolehnya. Ketiga, menetapkan standar kualitas dengan 

jelas, hal ini perlu diketahui agar setiap orang mengetahui secara jelas tingkat 

kualitas yang harus dicapai. Keempat menerapkan sistem pelayanan yang efektif, 

menghadapi persaingan tidak cukup hanya dengan senyuman dan sikap yang 

rahmah, tetapi perlu lebih dari itu, yaitu suatu sistem yang terdiri dari metode dan 

prosedur untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat. Kelima, karyawan 

yang berorientasi pada kualitas pelayanan. Keenam survey tentang kepuasan dan 

keputusan dan pelanggan. 

 

 

                                                           
42Rafidah, “Kualitas Pelayanan Islami Pada Perbankan Syariah,” Nalar Fiqh, Vol. X No. 2 

(Desember, 2014), 115.  
43Freddy Rangkuti, Measuring Customer Satisfaction: gaining Relationship Strategy (Jakarta: 

2006), 20. 
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Sedangkan Prinsip-prinsip dalam pandangan Islam, sebagai berikut: 

Pertama, Jujur (sidiq), yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan segala 

kegiatan transaksi. Dalam Kertajaya  jujur adalah kesesuaian antara berita yang 

disampaikan dan fakta, antara fenomena dan yang diberitakan, serta bentuk dan 

subtansi.”44 Kedua, tidak Menipu (Al-Kadzib) yaitu suatu sikap yang sangat      

mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu. Seperti praktek 

bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah 

menipu.45 Ketiga, menepati janji dan tidak curang yaitu suatu sikap pembisnis   

yang selalu menepati janji baik kepada pembeli maupun diantara sesama 

pembisnis.46 Keempat, kesopanan dan keramahan (tablight), dalam Kertajaya 

“tablig artinya  komunikatif dan argumentatif” orang yang memiliki sifat tabligh 

akan menyampaikan dengan benar dan tutur kata yang tepat.47 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Hermawan Kartajaya, M. Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung: Mizan, 2006), 98. 
45 Johan Arifin, Etika Bisnis Islami  (Semarang: 2009), 53. 
46 Ibid, 53. 
47 Hermawan Kartajaya, M. Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung: Mizan, 2006), 132. 
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c. Manfaat Kualitas Pelayanan 

Adapun manfaat kualitas pelayanan yang didapatkan oleh bank dan 

nasabah, antara lain:48 

Pertama, kualitas memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk 

menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan 

perusahaan. Kedua, Ikatan emosional, memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik pelanggan.  Ketiga, 

perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dimana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimkan 

atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. Keempat, 

kepuasan pelanggan berkontribusi pada terciptanya rintangan beralih (switching 

barries), biaya beralih (switching costs), dan loyalitas pelanggan. 

d. Dimensi dan Indikator Kualitas Pelayanan Islam 

Penelitian ini terdiri dari enam dimensi yang kemudian akan dijadikan 

indikator dalam menilai kualitas pelayanan, dimensi kualitas pelayanan tersebut 

adalah: compliance, realibiity, responsiveness, assurance, empaty, tangibles. 

Dimensi kualitas pelayanan akan dijelaskan sebagai berikut:49

                                                           
48 Fandy Tjiptono,Gregorius Chandra, service, Quality & Satisfaction  (III; Yogyakarta: Adi 

Offset, 2011), 171. 
49 Veithzal Rivai Zainal, et al., Islamic Marketing Management (Jakarta: 2017), 181-186.  
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Pertama, kepatuhan (compliance), kepatuhan berkenaan dengan kepatuhan 

pelaku bisnis terhadap aturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 

atau dapat pula disebut Syariat. Syariat  islam merupakan pedoman sekaligus 

aturan yang diturunkan oleh Allah SWT. Untuk dilaksankan oleh umat manusia 

dalam kehidupan sehingga tercipta keharmonisan dan kebahagian. Hal tersebut 

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma’idah [5] :49, sebagai berikut: 

ُهْم أَْن يَفْتنو َك  ُهْم َوا ْحذَ ْر  ْهَوا َء  ُهْم ب�َما أَ ْنَزَل هللاُ وََ� تَت�ب�ْح أَ َوأَن� احُكْم بَيْنَ

ُهْم َعْن بَْعض� َما أَْنَز َل اَلُل إ� لَْيَك. فَإ� ْن تََو ل ْو ا فَا عْلَْم أَن�َما يُر� يدُ ا هللُ أَْن  يُص�يَب

 ب�بَْعض� ذُ نُو ب�ه�ْم. َو إ� ن� كَث�يًرا م�َن الن�ا س� لَفَا س�قُونَ 

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 

memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. 

Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah 

bahwa sesugguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada 

mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhya kebanyakan 

manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah (5):49). 

Kedua, kehandalan (reability), kehandalan adalah kemampuan yang dapat 

diandalkan, akurat dan konsisten dalam mengerjakan jasa sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumen. Memberikan jasa yang andal dan akurat dapat dikaitkan  
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dengan memudahkan kesulitan atau kebutuhan orang lain. Hal tersebut 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dalam hadis berikut: barang siapa yang 

memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya 

di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan 

tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama 

hamba-Nya menolong saudaranya. (HR. Muslim).  

Ketiga, daya tanggap (responsiveness), daya tanggap adalah kemauan 

untuk memberikan pelayanan dan membantu konsumen dengan segera kepada 

konsumen. hal tersebut berkenaan dengan profesionalitas. Dalam melakukan 

suatu pekerjaan, seseorang dikatakan profesional apabila dapat bekerja sesuai 

dengan keahlian atau kemampuannya. Pekerjaan akan dapat dilakukan dan 

diselesaikan dengan cepat dan tepat apabila dikerjakan oleh orang yang memiliki 

kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya, hal tersebut sebagaimana hadis 

berikut: Rasulullah SAW. bersabda, “Apabila amanah disia-siakan maka 

tunggulah ke-hancurannya,” Berkata seseorang, “Bagaiman caranya menyia-

nyiakan amanah ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Apabila diserahkan 

sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya.” 

(HR. Bukhari). 

Keempat, jaminan (assurance), menurut Parasuraman dalam Tjiptono 

jaminan adalah perilaku karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan 

terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi 
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para pelangganya.50 jaminan berkenaan dengan pengetahuan atau wawasan, 

kesopanan, kesantunan, kepercayaan diri dari pemberi layanan, dan respek 

terhadap pelanggan. Sifat tersebut akan meningkatkan persepsi positif bagi 

pelanggan terhadap suatu perusahaan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah:  

ُهْم َو لَْو كُنَت فَظ�ا غَل�يَظ الْقَْلب� �َ نفَض�واْ م�ْن َحْو ل�َك فَا  ٍة م �َن اَللَ� ل�نَت َل فَبَما َرْخَم

ُهْم ف�ي ا�َْمر�فَأ� ذَا َعَزْمَت فَتََو ك�ْل عَلَى اَللَ� ا� ن   ُهْم َو َشاوْر ُهْم َواسْتَغْف�ْر لَ ْعُف عَْن

ب  اْلمُتََو ك �ل�ينَ     هللاَ يُح�

Artinya: maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 

maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs.Ali-Imran, [3]: 159) 

Kelima, empati (empaty), empati adalah adanya perhatian yang bersifat 

pribadi kepada pelanggan, melakukan kontak, hubungan dan komunikasi dengan 

pelanggan serta adanya upaya untuk memahami kebutuhan dan keinginan para 

pelanggan. Terdapat sebuah hadis yang berkenaan dengan empati sebagai 

                                                           
50 Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, Servie, Quality & Satisfaction (III. cet.; Yogyakarta: 

Andi ofset, 2011), 198.  
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berikut: Abu Musa Al-Asy’ary r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, 

“seorang muslim yang menjadi bendahara (kasir) yang amanah, yang 

melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna  dan 

suka hati, memberikannya kepada siapa yang diperintahkan memberikannya, 

maka bendahara itu termasuk salah seseorang yang mendapat pahala 

bersedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim)  

Keenam, penampilan fisik (tangibles), penampilan fisik dimaksudkan 

bahwa penampilan sarana dan fisik, perlengkapan atau peralatan, penampilan 

personil, dan media komunikasi yang dapat diandalkan, merupakan bukti nyata 

pelayanan yang diberikan. Dalam konsep Islam pelayanan yang berkenaan 

dengan fasilitas fisik hendaklah lebih mengutamakan keyamanan pelanggan, 

bukan menujukkan kemewahan. Hal tersebut sebagaiman firman Allah SWT, 

Sebagaimana ayat berikut:  

الهكم التكا ثر. حتى زر تم ا لمقابر. ��سو ف تعلمون. ثم ��سو ف 

 تعلمون. ك�لو تعلمون علم اليقين.

Artinya: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk 

kedalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 

perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 
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 Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. (QS. 

At-Takatsur [102]: 1-5). 

Berikut ini adalah dimensi dan indikator yang akan dijadikan ukuran 

dalam menilai kualitas pelayanan, sebagamana berikut ini: 

Tabel  2.1 Indikator Kualitas Pelayanan Islam51 

Dimensi & Indikator Dimensi & Indikator 

Kepatuhan (Compliance) 

1. Berjalan sesuai hukum dan prisip-prinsip Islam 

2. Tidak ada bunga yang dibayarkan atau 

dipungut 

3. Produk-produk yang sesuai Syariah 

4 Penyediaan keuntungan tanpa bunga 

5. Penyediaan produk investasi bagi hasil 

Jaminan (Assurance) 

12. Memberikan jaminan keamanan atas 

simpanan uang 

13. Keamanan ketika bertransaksi  

14. Karyawan berpengetahuan luas, 

sehingga mampu menjawab 

pertanyaan nasabah 

Kehandalan (Reliability) 

6. pengetahuan Tim manajemen 

7. Kenyamanan (Waktu yang sikat pada 

pelayanan) 

8. Memiliki layanan ATM yang mudah digunakan 

Empati (Emphaty) 

15.Memahami kebutuhan nasabah 

16. Karyawan yang memberikan perhatian 

personal kepada nasabah 

Daya Tanggap (Responsiveness) 

9. Dapat memenuhi kebutuhan personal nasabah 

10. Cara Karyawan memperlakukan nasabah 

11. Bagi hasil atas dana simpanan dengan jangka 

waktu yang mengutungkan 

Tampilan Fisik (Tangibles) 

17. Penggunaan teknologi modern 

18. penampilan rapi karyawan 

 

                                                           
51 Dimensi dan Indikator diatas, digunakan Untuk Meneliti Variabel X, Yaitu Kualitas Pelayanan, 

Yang Meliputi:  Copliance, Reliability, dan Responsivenes, indikator nomer 4 dan 10 Mengalami 
Modivikasi. Lihat: Ambardi Juniawan, “Kualitas Pelayanan Islami dan Kepuasan Nasabah Pada Bank 
Umum Syariah di Jakarta,” Jurnal Liquidity, Vol. III No. 1 (Januari-Juni, 2014), Dimensi dan          
Indikator Assurance, Empaty, dan Tangibles, Lihat: Ikfi Akmalia, “Analisis Kepuasan Nasabah Atas 
Dimensi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Mandiri Malang,” Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. II No. 1 
(April, 2012), 76.  
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C. Loyalitas 

a. Pengertian Loyalitas 

Kesetiaan (loyalitas) adalah sebuah kata bergaya kuno yang mendeskripsikan 

keadaan dimana seseorang menyerahkan seluruh jiwa dan raganya pada suatu 

negara, keluarga, atau teman-temannya.52 Oliver dalam Ismail mengungkapkan 

definisi loyalitas adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli ulang atau 

berlangganan dengan produk atau jasa yang disukai secara konsisten di masa 

datang sehingga menimbulkan pembelian merek atau  rangkaian merek  yang 

sama secara berulang, meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran 

berpotensial untuk menyebabkan perilaku beralih merek.53 

Menurut Griffin “Loyalty is defined as non random purchase expressed 

over time by some decision making unit.”54 Berdasarkan difinisi tersebut dapat 

dijelaskan bahwa loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit 

pengambilan keputusan untuk melakukan pembeliaan secara terus-menerus 

terhadap barang atau jasa suatu perusahaan yang dipilih. Konsep loyalitas 

pelanggan sering dikaitkan dengan perilaku dari pada sikap. Bila sesesorang 

merupakan pelanggan yang loyal, ia menunjukkan perilaku pembeliaan yang 

didefinisikan sebagai pembelian non-random yang diungkapkan dari waktu 

 

                                                           
52 Philip Kotler, Marketing Insights From A to Z (Jakarta: 2003), 111-112. 
53 Muhammad Ismail, Strategi Pemasaran Untuk Membangun Citra dan Loyalitas Merek  

(Bogor: 2013), 70. 
54 Jill Griffin, Customer Loyalty: Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan 

(Jakarta: 2005), 5. 
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kewaktu oleh beberapa unit pengambilan keputusan. Seseorang pelanggan yang 

loyal memiliki prasangka yang spesifik menggenai apa yang akan dibeli dan dari 

siapa. Pembeliannya bukan merupakan peristiwa acak. Selain itu loyalitas 

menunjukkan kondisi dari durasi waktu tertentu yang mensyaratkan bahwa 

tindakan pembeliaan terjadi tidak kurang dari dua kali.55   

b. Karakteristik Loyalitas Pelanggan dan Indikator Loyalitas  

Pelanggan yang loyal merupakan asset yang penting bagi perusahaan, hal ini 

dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, sebagaimana yang  diungkapkan 

Griffin, dalam Janita, pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai 

berikut:56 Pertama, melakukan pembelian secara teratur Kedua, membeli diluar 

line produk atau jasa, Ketiga, menunjukkan kekebalan dari tarikan persaingan 

tidak terpengaruh oleh tarikan persaingan produk sejenis lainnya,  Keempat, 

menolak produk lain, Kelima, merekomendasikan kepada orang lain. 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen  (Bandung: 2005), 130. 
56 Inka Janita, et al., “Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

pelanggan Dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Pelanggan MC Donald’s MT. 
Haryono Malang), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. XV No. 1 (Oktober, 2014), 04. 



29 
 
 

 

Berikut ini adalah variabel dan indikator yang akan dijadikan ukuran dalam 

menilai loyalitas nasabah, sebagamana berikut ini: 

Tabel 2.2 Indikator Loyalitas Nasabah:57 

Indikator Loyalitas Nasabah 

1. Mempertimbangkan BSM KC. XXX sebagai bank pilihan utama diantara bank lainnya 

2. BSM KC. XXX adalah bank yang pertama kali nasabah ingat saat harus memilih bank 

3. Nasabah mengunakan lebih dari satu produk yang ada di BSM KC. XXX 

4. Nasabah mengajak orang lain untuk menabung di BSM KC.XXX 

 

c. Tahapan  Loyalitas  

Menurut Griffin dalam Ratih Hurriyati adapun proses atau tahapan 

terbentunya loyalitas yaitu: suspect, prospect, disqualified prospects, first time 

custumers,  customer, clients dan advocates. tahapan-tahapan tersebut 

dijelaskan sebagai berikut:58 

Pertama, suspect, orang yang mungkin membeli (membutuhkan) produk 

atau jasa disebut suspect karena tamu akam melakukan pembelian namun 

belum tentu mengetahui perusahaan dan produk atau jasa yang ditawarkan. 

                                                           
57 Variabel Y digunakan untuk Meneliti Loyalitas nasabah, nomer 1 dan 2 lihat : Yunita Arum 

Safitri, “Kepercayaan, Komitmen, Komunikasi, Penanganan Konflik, dan Perannya Terhadap Kepuasan 
Terhadap Loyalitas Nasabah Bank BCA di Surabaya” Journal Of Business and Banking, Vol. I No. 2 
(November, 2011), 122. Nomer 3 dan 4 lihhat: Lutfi Tian Wibrianto, “Hubungan Kualitas Pelayanan 
Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Pada BPRS Risalah Ummat)” (Skripsi Sarjana Perbakan 
Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008), 88-90. 

58 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen  (Bandung: 2010), 129. 
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Kedua, prospects, adalah orang yang memiliki kebutuhan terhadap produk 

dan jasa tertentu, dan memiliki kemampuan untuk membelinya. Artinya pada 

tahap ini seseorang telah mengetahui keberadaan perusahaan dan produk dan 

jasa, namun belum pernah melakukan pembelian.  

Ketiga, disqualified prospects, adalah orang yang tidak membutuhkan 

produk atau jasa yang ditawarkan, atau tahap ini disebut sebagai tahap dimana 

orang tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian. 

Keempat,  first time customer,  adalah orang yang membeli produk atau jasa 

untuk pertama kalinya, namun mereka juga masih rawan untuk melakukan 

pembelian yang sama pada perusahaan pesaing. 

Kelima, repeat customers, orang yang telah membeli produk atau jasa lebih 

dari dua kali atau lebih, bahkan bisa jadi mereka telah melakukan pembelian dua 

jenis produk atau jasa yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula. 

Keenam, clients, orang yang membeli semua produk atau jasa yang mereka 

butuhkan secara teratur. Pada tahapan ini hubungan dengan tamu sudah terjalain 

dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga tamu tidak 

berpengaruh lagi dengan rangsangan produk atau jasa dari pesaing. Ketujuh, 

Advocates, adalah tamu yang membeli semua produk atau jasa yang mereka 

 

 

 

 



31 
 
 

 

butuhkan secara teratur, serta mendorong orang lain untuk ikut melakukan 

pembelian pada perusahaan yang sama dengannya. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas 

Ada dua faktor penting yang sangat mempengaruhi loyalitas: keterikatan 

(attachment) yang tinggi terhadap produk atau jasa tertentu dibanding terhadap 

produk atau jasa pesaing potensial, dan pembelian yang  berulang. marilah kita 

perhatikan masing-masing faktor dari dekat, dimulai dengan meneliti cara 

membeli membentuk keterikatan yang disukai. Keterikatan yang dirasakan 

pelanggan terhadap produk atau jasa yang dibentuk oleh dua dimensi: tingkat 

preferensi (seberapa besar keyakinan pelanggan terhadap produk atau jasa 

tertentu) dan tingkat diferensiasi produk yang dipersiapkan (seberapa signifikan 

pelanggan membedakan produk atau jasa tertentu dari alternative-alternative  

lain)59 Bila kedua faktor ini dikafikasikan silang, mucul empat kemungkinan  

keterikantan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Diferrensiasi Produk 

 

Prefensi 

Pembeliaan 

 Tidak Ya 

Kuat Keterikatan rendah Keterikatan tertinggi 

Lemah Keterikatan terendah Keterikatan tinggi 

  

 

                                                           
59Lutfi Tian Wibrianto, “Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah: Studi 

Kasus Pada BPRS Risalah Ummat” (Skripsi Sarjana Perbakan Syariah, Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008), 57. 
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Keterikatan (attacment) adalah paling tinggi bila pelanggan mempunyai prefensi 

yang kuat akan produk atau jasa tertentu dan dapat secara jelas membedakannya 

dari produk-produk pesaing. Sikap lemah terhadap produk atau jasa suatu 

perusahaan tetapi menganggap bahwa produk perusahaan itu berbeda dari tawaran 

pesaing diterjemahkan kedalam keterikatan yang tinggi dan selanjutnya dapat 

berkotribusi pada loyalitas. Sebaliknya, preferensi yang kuat digabung dengan 

sedikit diferensiasi yang dipersiapkan menyebabkan loyalitas terhadap 

multiproduk. Keadaan ini terutama berlaku pada produk pada bahan makanan  

untuk konsumsi yang cepat laku. Terakhir, preferensi yang positif tetapi lemah  

serta terkait dengan ketiadaan diferiensiasi yang dipersiapkan yang  menyebabkan 

keterikatan yang paling rendah,  dengan pembelian berulang yang lebih jarang dan 

berbeda-beda dari satu kesempatan ke kesempatan berikutnya. Misalnya, pemilik 

rumah yang ingin karpetnya dibersihkan dapat melihat petunjuk buku telepn dan 

menelepon perusahaan pembersih karpet yang berbeda-beda dari waktu ke   

waktu.60 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Ibid, 57. 
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D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Ikfi Akmalia yang berjudul “Analisis Kepuasan Nasabah Atas 

Dimensi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Mandiri Malang” yang mana memiliki 

dimensi pelayanan meliputi kehandalan, daya tanggap, jaminan, empaty, bukti 

fisik. Dengan mengunakan metode analisis data berupa IKP (Indek kepuasan 

pelangan) dan diagram kartesius.61 

Sementara penelitian Bindi Febry Idham yang berjudul “pengaruh dimensi 

kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah dengan implikasi loyalitas pada PT. 

Bank Tabungan Pensiun Nasional, TBK Cabang Kertajaya Surabaya,” penelitian 

ini juga mengunakan dimensi kualitas pelayanan yang sama dengan Ikfi Akmalia 

namun yang menjadi pembeda dalam penelitian Bindi adalah penelitian Bindi 

Febry Idham mengunakan analisis SEM (Structural Equation Modeling).62 

Penelitian Ambardi Juniawan yang berjudul “Kualitas Pelayanan Islami dan 

Kepuasan Nasabah Pada Bank Umum Syariah di Jakarta,” dengan mengunakan 

enam dimensi kualitas pelayanan yaitu: compliance, assurance, reliability, 

tangibles, emphaty, responsiveness dan mengunakan analisis regresi linier  

berganda.63 

 

                                                           
61 Ikfi Akmalia, “Analisis Kepuasan Nasabah Atas Dimensi Kualitas Pelayanan Bank Syariah 

Mandiri Malang,” Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. II No. 1 (April, 2012), 69-79. 
62 Bindi Febry Idham, “Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasana Nasabah 

Dengan Implikasi Loyalitas Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk Cabang Kertajaya 
Surabaya,” Journal of Business and Banking, Vol. III  No. 1  (Mei, 2013), 93-108. 

63 Ambardi Juniawan, “Kualitas Pelayanan Islami dan Kepuasan Nasabah Pada Bank Umum 
Syariah di Jakarta,” Jurnal Liquidity, Vol. III No. 1 (Januari-Juni, 2014), 51-59. 
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Sedangkan penelitian Alexander Aloysius dan Kasmirudin dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Tabungan BTN 

Bantara (Kasus: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Cabang Medan,” 

dengan lima dimensi yaitu reliability, responsiveness, assurance, emphaty, 

tangibles, namun mengunakan analisis regresi sederhana.64   

Penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Nasabah Tabungan BSM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KC. 

XXX Kota Malang). Yang berusaha untuk melengkapi penelitian sebelumnya, 

yaitu dengan mengunakan dimensi kualitas pelayanan yang sama dengan 

penelitian Ambardi Juniawan, yaitu dimensi compliance, assurance, reliability, 

tangibles, emphaty, dan responsiveness, alasan peneliti mengunakan enam dimensi 

ini karena enam dimensi tersebut dirasa sangat cocok untuk penelitian yang 

berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri, yang mana kita ketahui bahwa Bank 

Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang berlandasankan prinsip syariah 

dan penelitian ini melengkapi penelitian Ikfi Akmalia yang belum terdapat dimensi  

compliance pada studi kasus yang sama yaitu di Bank Syariah Mandiri Malang. 

Penelitian ini mengunakan analisis IKP (Indek Kualitas Pelayanan) dengan hasil

                                                           
64 Alexander Aloysius & Drs. Kasmiruddin, MSi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Nasabah Pada Tabungan BTN Batara (Kasus: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., 
Cabang Medan),” Jom Fisip, Vol. II No. 2 (Oktober, 2015), 1-15. 
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rata-rata yang di dapat dari skor kuisoner yang telah disebar, pada penelitian Ikfi 

Akmalia mengunakan analisis IKP (Indek Kepuasan Pelanggan) yang mana 

berbeda dengan penelitian ini yaitu dengan membandingkan antara kualitas 

pelayanan yang diterima dengan harapan atas suatu atribut tertentu. Penelitian Ikfi 

menganalisis kepuasan pelanggan dengan mengunakan kualitas pelayanan serta 

harapan atas atribut tertentu, sedangkan penelitian ini menganalisis kualitas 

pelayanan dengan rata-rata yang diperoleh baik per-dimensi maupun seluruh 

dimensi. 

Sedangkan untuk menganalisis pengaruhnya, yaitu kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah tabungan BSM, mengunakan analisis 

regresi linier sederhana, alasan mengunakan analisis regresi linier karena terdiri 

dari satu variabel independen yaitu kualitas pelayananan dan variabel dependen 

yaitu loyalitas nasabah tabungan BSM, sama seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Alexander Aloysius dengan mengunakan analisis regresi linier sederhana 

namun pada penelitian ini terdapat satu dimensi kualitas pelayanan yang tidak ada 

dalam penelitian Alexander Aloysius yaitu compliance. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Ambardi Juniawan mengunakan analisis regresi linier berganda 

yaitu dengan variabel independen compliance, assurance, reliability, tangible, 

emphaty, dan responsiveness dan variabel dependen yaitu kepuasan nasabah, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bindi Febry Idham dengan analisis 

SEM  (Structural Equation modeling), dengan variabel eksogen yaitu: reliability,
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responsiveness, assurance, empathy, tangibles, variabel endogen intervening 

yaitu kepuasan nasabah, dan variabel endogen terikat adalah loyalitas nasabah. 

E. Kerangka Proses Berfikir Dalam Penelitian 

Kerangka proses berfikir dalam penelitian ini, dapat dilihat gambar 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Proses Berfikir 

 

 

 

 

 

Dari kerangka proses berfikir dalam penelitian ini, dimensi kualitas 

pelayanan terdiri dari kepatuhan (compliance), kehandalan (reabillity), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empaty), bukti fisik 

(tangibles) merupakan dimensi variabel dari kualitas pelayanan yang  

merupakan variabel Independen (X) atau disebut juga variabel bebas yang 

dihipotesiskan (H1) kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah 
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tabungan BSM, dimana loyalitas nasabah sebagai variabel Dependen (Y) atau 

variabel yang terpengaruhi oleh variabel (X).65 

 

                                                           
65 Moh Nazir, Metode Penelitian (VII. ed.; Bogor, 2011), 124. 


