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A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan perbankan yang dapat 

mendukung segenap aktivitasnya. Terlebih lagi di era globalisasi saat ini, 

pelayanan perbankan merupakan akses yang sangat penting dalam 

menggerakkan sektor perekonomian. Bank bukan saja sebagai tempat 

menyimpan uang yang aman, tetapi juga berfungsi sebagai tempat 

bertransaksi, berinvestasi dan pembiayaan guna mengembangkan usaha 

ekonomi masyarakat. Untuk itu, masyarakat tidak boleh salah dalam memilih 

bank, sebab bank yang beroperasi dengan sistem bunga (riba) tidak 

mendatangkan berkah dan tidak membawa ketenangan dalam hidup. 

Ketidakberkahan dan ketidaktenangan hidup dikarena menggunakan 

sistem bunga (riba) dijelaskan dalam al-Qur’an: 

  
  

   
  

  
   ...  

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila… (QS. Al-Baqarah ayat 275).1 

 

                                                 
1  Lajnah  Pentashih Mushaf  Al‐Qur’an  Depag  RI,  Al‐Qur’an  dan  Terjemahannya, 

(Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2009), hlm. 15. 



Ayat tersebut menggambarkan bahwa sistem riba dapat menjadikan jiwa 

tidak tenteram sehingga digambarkan “bagaikan orang kemasukan syaitan” 

karena takut mengalami kerugian dan kebangkrutan. Oleh karena itu, 

masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan bank syariah karena tidak 

beroperasi dengan sistem bunga (riba).  

Bank syariah adalah bank dengan pola bagi hasil (mudharabah) yang 

merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk 

pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank 

syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank 

konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir.2 Oleh 

karena itu, bank syariah dituntut terus berupaya mengembangkan berbagai 

produk-produk dan jasa perbankan serta meningkatkan kualitas pelayanan 

yang dibutuhkan nasabah sehingga mampu menarik minat masyarakat baik itu 

muslim maupun nonmuslim untuk menjadi nasabah bank syariah serta mampu 

bersaing dengan bank konvensional. 

Bank Indonesia (BI), mencatat aset perbankan syariah per Oktober 2013 

meningkat menjadi Rp.229,5 triliun. Bila ditotal dengan aset Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai Rp.235,1 

triliun. Pertumbuhan tersebut masih berada dalam koridor revisi proyeksi 

pertumbuhan tahun 2013 yang telah mempertimbangkan perlambatan 

pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan siklus pertumbuhan akhir tahun yang 

pada umumnya aset perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang 

                                                 
2  Ascarya,  Akad  dan  Produk  Bank  Syariah,  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 

2011), hlm. 2. 



cukup berarti.3 Fakta ini menunjukkan bank syariah mampu berkompetisi 

dengan bank konvensional akan tetapi perkembangan tersebut masih jauh dari 

bank kompensional. 

Aktivitas perbankan merupakan aktivitas bisnis dengan tujuan 

mendapatkan laba. Sebagai suatu aktivitas bisnis, maka bank berupaya dengan 

berbagai strategi untuk mendapatkan keuntungan (laba) sebesar-besarnya. 

Menurut Tjitono dan Diana, salah satu tantangan terbesar dalam bisnis di era 

global adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan yang puas dan 

loyal. Amat sulit bagi sebuah perusahaan untuk bertahan dalam jangka 

panjang tanpa ada pelanggan yang puas. Berbagai riset menyimpulkan bahwa 

mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibandingkan dengan merebut 

pelanggan baru. Hal ini semangkin mendorong banyaknya pemasar yang 

berusaha meningkatkan pemahaman atas perilaku konsumennya dalam rangka 

memuaskan mereka. Pada gilirannya, pemahaman tersebut dijadikan dasar 

dalam merancang strategi dan program pemasaran yang diharapkan dapat 

efektif memenuhi kebutuhan dan keinginan spesifik pelanggan yang dituju.4 

Kepuasan konsumen pada dasarnya adalah perasaan senang atau kecewa 

yang muncul setelah membandingkan persepsi dan kesan dengan kinerja suatu 

produk dan harapan-harapannya.5 Dalam konteks perbankan syariah kepuasan 

konsumen berarti suatu keadaan sehingga harapan nasabah terhadap suatu 

                                                 
3 Bank Indonesia, “Perbankan Syariah Berkembang Pesat” dikutip dari http://www. 

kemenkeu.go.id/Berita/bi‐perbankan‐syariah‐berkembang‐pesat tanggal 17 Maret 2018. 
4 Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, Pelanggan Puas? Tak Cukup!,  (Yogyakarta: 

Andi Offiset, 2015), hlm. 3. 
5 Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: Andi Offiset, 

2013), hlm. 180. 



pelayanan sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh nasabah. Jika 

pelayanan tersebut jauh di bawah harapan, maka nasabah akan merasa 

kecewa. Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan memenuhi harapan, 

nasabah akan merasa puas. Hal ini akan mempengaruhi nasabah. 

Kepuasan konsumen dapat diukur dengan seberapa besar harapan 

konsumen tentang produk dan pelayanan sesuai dengan kinerja produk dan 

pelayanan aktual.6 Bagi nasabah bank syariah maupun bank konvensional, 

kepuasan dapat diketahui setelah nasabah menggunakan produk dan 

jasa/pelayanan bank syariah. Nasabah akan merasa puas bila produk dan jasa 

sesuai dengan harapan nasabah. Kepuasan akan mendorong nasabah untuk 

memanfaatkan kembali produk dan jasa bank syariah. Bila kepuasan ini 

berlangsung terus menerus, maka akan menimbulkan loyalitas nasabah itu 

sendiri terhadap bank tersebut. 

Persoalan loyalitas nasabah sangat penting bagi bank syariah maupun 

bank konvensional. Hasil studi Jones dan Sasser (dalam Tjiptono) mengenai 

loyalitas nasabah bank, mengemukakan bahwa pelanggan yang menyatakan 

”completely satisfied” cenderung 42% lebih mungkin untuk loyal 

dibandingkan mereka yang sekedar ”satisfied”. Itulah sebabnya banyak pakar 

menegaskan hanya tingkat kepuasan tertinggi (sangat puas) yang bisa 

dianggap sebagai tingkat kinerja yang bisa diterima.7  

Loyalitas (dalam konteks pemasaran jasa) merupakan suatu respon yang 

terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen yang 

                                                 
6 Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, Perilaku, hlm. 180. 
7 Ibid., hlm. 4. 



mendasari kontinuitas relasi, dan biasanya tercermin pembelian (penggunaan 

jasa) berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama atas dasar dedikasi maupun 

kendala pragmatis.8 Nasabah yang loyal merupakan aset penting bagi bank 

syariah. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, yakni 

melakukan pembelian secara teratur (makes reguler repear purchases), 

melakukan pembelian disemua lini produk atau jasa (purchases across 

product and service lines), merekomendasikan produk lain (refers other); dan 

menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(demonstratet on immunity to the full of the competition).9 

Dengan demikian bagi bank syariah maupun bank konvensional, kualitas 

pelayanan sangat penting dalam rangka meningkatkan kepuasan dan menjaga 

kepercayaan nasabah terhadap bank syariah dan bank konvensional, sebab bila 

nasabah merasa kurang puas pada pelayanan customer service, maka akan 

berpengaruh pada peningkatan citra bank dimata masyarakat yang akhirnya 

berdampak pula pada rendahnya tingkat loyalitas nasabah.  

Seorang customer service memegang peranan sangat penting disamping 

juga sebagai pembina hubungan dengan masyarakat. Customer service bank 

dalam melayani para nasabah selalu berusaha menarik dengan cara merayu 

para calon nasabah agar menjadi nasabah bank yang bersangkutan dengan 

berbagai cara. Customer service juga harus dapat menjaga nasabah lama agar 

tetap menjadi nasabah (loyal). Oleh karena itu, tugas-tugas yang diemban para 

Customer service merupakan tulang punggung kegiatan operasional dalam 

                                                 
8 Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, Pelanggan, hlm. 211. 
9 Griffin dalam Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, Perilaku, hlm. 105. 



dunia perbankan.10 Sebagai customer service tentu telah diterapkan fungsi dan 

tugas yang baru diembankan. Fungsi dan tugas ini harus dilaksanakan sebaik 

mungkin dalam arti dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 

bertangung jawab dari awal sampai selesainya suatu pelayanan nasabah. 

Dalam praktiknya, Costumer Service berfungsi: (1) Sebagai Resepsionis, CS 

berfungsi sebagai penerima tamu; (2) Sebagai Deskman, CS berfungsi sebagai 

orang yang melayani berbagai macam aplikasi; (3) Sebagai Salesman 

berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai 

pelaksana cross selling; (4) Sebagai Costomer Relation Officer, CS berfungsi 

sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, 

termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak lari dari 

bank yang bersangkutan apabila menghadapi masalah; dan (5) Sebagai 

komunikator, yaitu berfungsi sebagai orang yang memberikan informasi 

tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah.11 

Dengan demikian bila dikait dalam konteks kepuasan dan loyalitas 

nasabah, maka peran customer service sangat penting sebab customer service 

merupakan kunci keberhasilan bank dalam meningkatkan kepuasan nasabah 

yang akhirnya berdampak pada loyalitas nasabah. Customer service bank 

berperan membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu 

agar nasabah tetap bertahan tidak lari dari bank yang bersangkutan. 

                                                 
10 Kasmir, Etika Customer Service, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 

181. 
11 Ibid., hlm. 250 – 251. 



Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu Rengat 

merupakan bank syariah milik BUMN (Badan Usaha Milik Negera) yang 

terus berusaha meningkatkan pelayanan (service) yang ditunjukkan oleh 

Customer Service dengan menawarkan berbagai produk dan jasa kepada 

nasabah seperti tabungan BSM Mudharabah, tabungan BSM Wadiah, 

Deposito dan tabungan Haji. Ada juga produk pembiayaan seperti pembiayaan 

BSM Oto, BSM Edukatif, dan BSM Investasi dengan sistem syariah, 

Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dan Ijarah. Di samping itu, bank juga 

memberikan jasa transaksi melalui ATM, Mobile Banking, dan lain-lain.12  

Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Rengat yang berlokasi di Jalan 

Bupati Tulus Kota Rengat juga melakukan hal yang sama. Sebagai bank 

konvensional milik BUMN (Badan Usaha Milik Negera) dituntut untuk terus 

berupaya mengembangkan dan menciptakan produk-produk dan jasa 

perbankan yang dibutuhkan masyarakat, seperti tabungan BNI Taplus, Taplus 

Bisnis, kredit pembiayaan usaha, BNI Griya Multi Guna dan lain-lain.13  

Perkembangan nasabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank 

Nasional Indonesia (BNI) Kantor Cabang Rengat sejak tahun 2011 sampai 

2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel. I.1   

Perkembangan Nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) dan  
Bank Nasional Indosesia (BNI) Tahun 2011 – 2016 

No Tahun BSM BNI 
Jumlah % Jumlah % 

                                                 
12 Wawancara: Nofrina Dewi, Costumer Service BSM KCP Rengat, Kamis, 23 Desember 

2017. 
13 Wawancara: Reymond, SE, CS BNI Cabang Rengat, Senin, 27 Desember 2017. 



1. Tahun 2011 180 0,3 593 7,5 
2. Tahun 2012 521 9,8 712 9,0 
3. Tahun 2013 805 15,1 959 12,1 
4. Tahun 2014  2291 43,0 2654 33,6 
5. Tahun 2015  709 13,3 1434 18,2 
6.  Tahun 2016 819 15,4 1542 19,5 
 Jumlah 5325 100 7894 100 

     Sumber Data, Data Penabung BSM dan BNI 
Tabel I.1 menunjukkan jumlah nasabah dari tahun ke tahun terus 

meningkat. Sejak tahun 2011 persentase jumlah penabung pada Bank Syariah 

Mandiri dan Bank Nasional Indonesia terus meningkat dan puncaknya pada 

tahun 2014. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran customer service 

sebagai ujung tombak pada bank syariah maupun bank konvensional. 

Hasil Riset Abdul Qholid dan Irwan Misbac menunjukkan bahwa 

kualitas layanan pada bank syariah masih dalam kategori baik, yaitu pada 

dimensi daya tanggap dan kehandalan, sedang dimensi lainnya sama dengan 

kualitas layanan bank konvensional yang masih berada di bawah kategori 

baik. Meski demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kualitas layanan bank syariah dengan 

kualitas layanan bank konvensional berdasarkan persepsi nasabah setelah 

mereka melakukan transaksi keuangan di bank tersebut.14  

                                                 
14  Penelitian  dilakukan  pada  bank  syariah  yang  terdiri  dari  Bank  Muamalat 

Indonesia,  Bank  Syariah  Mandiri,  Bank  BRI  Syariah,  Bank  Mega  Syariah,  Bank  BNI 
Syariah, dan Bank Syariah Bukopin dan bank konvensional seperti Bank BCA, Bank BRI, 
Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank Mega yang memiliki kantor cabang di Makassar. Lihat: 
Abdul Qholid dan Irwan Misbac, Perbandingan Kualitas Layanan Bank Syariah Dan Bank 
Konvensional  (Pendekatan Model  PBZ).  Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan, Vol.20, No.1 
Januari 2016 dikutip dari http://jurnal.unmer.ac.id/ index.php/jkdp/article/view/157/pdf 
tanggal 28 Maret 2018. 



Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada Bank Syariah 

Mandiri dan Bank Nasional Indonesia Kantor Cabang Rengat didapati gejala-

gejala sebagai berikut: 

1. Pelayanan Kartu ATM pada bank BNI lebih memuaskan nasabah dari 

pada pelayanan Kartu ATM pada bank BSM.15 

2. Antrian pada saat pelayanan pada customer service lebih cepat bank BNI 

dari pada antrian pada bank BSM.16 

3. Nasabah yang tidak aktif lagi menabung lebih sedikit pada bank BNI dari 

pada bank BSM.17 

4. Pecahan Rupiah pada unit ATM bank BNI lebih banyak variasinya dari 

pada bank BSM. 

Berangkat dari gejala-gejala tersebut menunjukkan adanya perbedaan 

dalam hal peran customer service, kepuasan dan loyalitas nasabah BSM 

dengan BNI. Mengacu pada gejala-gejala tersebut maka peneliti ingin 

melakukan penelitian secara lebih konprehensif dengan judul: Studi 

Komperatif Peran Customer Service dan Kepuasan Nasabah Terhadap 

Loyalitas Nasabah BSM dengan BNI di Kabupaten Indragiri Hulu. 

 
B. Batasan Masalah 

                                                 
15  Pelayanan  Kartu  ATM  di  BNI  lebih  lengkap  seperti  transfer  lebih mudah  dan 

pecahan tunainya bervariasi, Wawancara, Raja Musnidarti, Nasabah BNI Taplus Cabang 
Rengat Senin, 27 Desember 2017. 

16 Pelayanan customer service pada Bank BSM hanya dilakukan dua orang CS dan 
kadang‐kadang  satu  orang  CS.  Sedangkan  pada  bank  BNI  lebih  dari  dua  orang  CS. 
Wawancara,  Yosi  Nurdiana,  Nasabah Wadiah  BSM  Kantor  Cabang  Rengat  Selasa,  28 
Desember 2017. 

17  Wawancara:  Nofrina  Dewi  selaku  Costumer  Service  BSM  dan  Reymond,  SE 
selaku Costumer Service BNI Cabang Rengat, Kamis, 23 Desember 2017. 



Mengingat luasnya permasalahan yang mengitari kajian ini, dan untuk 

mengarahkan penelitian ini sesuai dengan masalah yang akan dicari, agar tidak 

terjadi kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis membatasi 

masalah pada “Perbedaan antara peran customer service dan kepuasan nasabah 

terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan peran 

customer service, kepuasan dan loyalitas nasabah Bank Nasional Indonesia 

(BNI) di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti 

merumuskan masalah, yakni sebagai berikut: 

1. Apakah ada peran yang signifikan customer service dan kepuasan nasabah 

secara bersama-sama terhadap loyalitas nasabah BSM di Kota Rengat 

Kabupaten Indragiri Hulu? 

2. Apakah ada peran yang signifikan customer service dan kepuasan nasabah 

secara bersama-sama terhadap loyalitas nasabah BNI di Kota Rengat 

Kabupaten Indragiri Hulu? 

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan peran customer service pada BSM 

dengan BNI di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu? 

4. Apakah ada perbedaan yang signifikan kepuasan nasabah BSM dengan 

BNI di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu? 

5. Apakah ada perbedaan yang signifikan loyalitas nasabah BSM dengan 

BNI di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu? 

 
D. Tujuan Penelitian 



Tujuan penelitian untuk mengarahkan agar apa yang diarahkan dapat 

mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis peran customer service dan kepuasan 

nasabah secara bersama-sama terhadap loyalitas nasabah BSM di Kota 

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Untuk menguji dan menganalisis peran customer service dan kepuasan 

nasabah secara bersama-sama terhadap loyalitas nasabah BNI di Kota 

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. 

3. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan peran customer service pada 

BSM dengan BNI di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. 

4. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan kepuasan nasabah BSM 

dengan BNI di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. 

5. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan loyalitas nasabah BSM 

dengan BNI di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. 

 
E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan 

memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perbankan syariah. 

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam 

rangka meningkatkan peran peran customer service, kepuasan dan 

loyalitas nasabah pada masa yang akan datang. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 



1) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori-teori yang 

diperoleh di bangku kuliah dan menambah pengalaman dalam 

memecahkan masalah sebelum terjun dalam dunia kerja. 

2) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S2 (Strata 

Dua) pada program Pascasarjana di UIN Suska Riau. 

b. Bagi Bank 

1) Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kinerja 

Customer service, kepuasan dan loyalitas nasabah bank. 

2) Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas nasabah yang lebih kompetitif dalam perbankan nasional. 

c. Bagi Nasabah 

1) Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat 

untuk memanfaatkan bank syariah. 

2) Sebagai informasi bagi masyarakat tentang perbedaan sistem 

operasional perbankan syariah dengan bank konvensional. 

 
F. Penegasan Istilah 

Penegasan  istilah bertujuan untuk menghindari  interprestasi  lain  atau 

kekeliruan  terhadap  istilah‐istilah  kunci  pada  judul  penelitian  ini.  Adapun 

penegasan istilah yang ditegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Komperatif adalah penelitian yang akan dapat menemukan 

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, 

tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap 

orang, kelompok, terhadap suatu ide dan prosedur kerja. Dapat juga 



membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan 

pandangan orang, group atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, 

peristiwa, atau terhadap ide-ide.18 Sedangkan istilah “Studi Komperatif” 

dalam penelitian ini adalah suatu usaha meneliti dengan mencari 

perbandingan peran customer service, kepuasan dan loyalitas nasabah 

Bank Syariah Mandiri dengan Bank Nasional Indonesia di Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

2. Peran adalah lebih menunjukkan fungsi, penyesuaian diri dan sebagai 

suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi tertentu dan menjalankan 

suatu peranan.19 Dengan demikian peran yang dimaksud dalam penelitian, 

yakni lebih menunjukkan fungsi yang dapat mempengaruhi tugas sebagai 

customer service kepada hal lainnya di Bank Syariah Mandiri dan Bank 

Nasional Indonesia di Kantor Cabang Rengat. 

3. Customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau 

ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah, melalui pelayanan 

yang memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.20 Jadi Customer 

service yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha memberikan 

layanan kepada nasabah agar nasabah tetap loyal menjadi nasabah Bank 

Syariah Mandiri dan Bank Nasional Indonesia di Kantor Cabang Rengat. 

                                                 
18  Aswarni  Sudjud  dalam  Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu 

Pendekatan Praktek,  (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 267. 
19  Soerjono  Soekanto,  Sosiologi  Suatu  Pengantar,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo 

Persada, 2012), hlm. 213. 
20 Kasmir, Manajemen Perbankan,  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), Ed‐

Rev‐12, hlm. 249 – 250. 



4. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah 

membandingkan persepsi dan kesan dengan kinerja suatu produk dan 

harapan-harapannya.21 Istilah “Kepuasan” dalam judul ini adalah suatu 

keadaan yang menunjukkan harapan nasabah terhadap suatu pelayanan 

sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh nasabah.  

5. Loyalitas nasabah adalah komitmen pelanggan/nasabah bertahan secara 

mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang 

produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, 

meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai 

potensi untuk menyebabkan perilaku.22 Istilah “loyalitas” dalam judul ini 

adalah keinginan untuk tetap menjadi nasabah bank syariah dan tidak ingin 

pindah menjadi nasabah bank lain. 

 

                                                 
21 Kotler dalam Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, Perilaku, hlm. 180. 
22 Ibid., hlm. 104. 


