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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hasil sensus penduduk 2010 (SP2010) pada bulan Mei 2010 diketahui penduduk 

Indonesia berjumlah 237,6 juta orang di mana sebanyak 207,1 juta penduduknya 

mayoritas adalah muslim. Besarnya jumlah penduduk dengan mayoritas muslim 

tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi muncul dan 

berkembangnya sistem perbankan yang berlandaskan pada prinsip dan aturan Islam 

yang kita ketahui sebagai bank syariah. Dalam sejarahnya, menurut Anshori (2008) 

bahwa kemunculan bank syariah di Indonesia pertamakali dipelopori oleh Bank 

Muamalat Indonesia yang hadir pada tahun 1991 dan diresmikan secara yuridis dengan 

adanya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 

1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 

Sejak kemunculannya, bank syariah berkembang dengan baik di Indonesia bahkan 

memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan keuangan syariah setelah Iran, 

Malaysia, dan Saudi Arabia menurut penilaian Global Islamic Financial Report 

(GIFR) tahun 2011 yang dikemukakan oleh Alamsyah (2012). Alamsyah (2012) juga 

mengungkapkan bahwa industri bank syariah mampu menunjukkan akselerasi 

pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% per tahun dalam kurun waktu 

lima tahun (2007-2011) sehingga industri bank syariah dijuluki sebagai ‘The Fastest 

Growing Industry’.  

Data terbaru menurut data statistik yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia 

menyebutkan hingga bulan Juni tahun 2014 terdapat 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit 

Usaha Syariah, dan 429 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Berikut adalah tabel data 

statistik yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia mengenai perkembangan bank 

syariah : 
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TABEL 1.1 

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

 

Sumber : Data Statistik Bank Indonesia  

Perkembangan bank syariah yang pesat tersebut dirasakan pula di kota-kota besar 

terutama di Kota Bandung. Menurut Publikasi Badan Pusat Statistik Kota Bandung 

(2014) setidaknya terdapat 73 unit kantor Bank Syariah yang tersebar di seluruh Kota 

Bandung di mana salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Syariah. Perkembangan 

bank syariah yang cepat juga berdampak pada munculnya persaingan yang tinggi pada 

industri perbankan terutama bagi bank-bank konvensional, bank konvensional 

menganggap munculnya bank berbasis syariah sebagai ancaman sekaligus peluang. 

Munculnya bank-bank baru yang berbasis syariah menuntut bank-bank konvensional 

untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada, sehingga tidak sedikit dari 

bank konvensional membuat unit usaha syariah sebagai bentuk usaha untuk mengatasi 

kondisi persaingan, begitupun yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia Syariah 

(BNI Syariah). BNI Syariah merupakan salah satu Unit Usaha Syariah yang kini sudah 

menjadi Bank Umum Syariah bagian dari PT Bank Negara Indonesia Tbk. Meskipun 

keberadaannya belum lama, tetapi prestasi BNI Syariah pada bidang perbankan 

terbilang cukup baik. Terlihat pada tahun 2014 sudah banyak prestasi dan perhargaan 

yang diraihnya, berikut merupakan tabel penghargaan yang diraih oleh BNI Syariah 

pada tahun 2014 (http://www.bnisyariah.co.id/awards, diakses pada tanggal 29 

September 2014) : 

http://www.bnisyariah.co.id/awards
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TABEL 1.2 

Penghargaan BNI Syariah Tahun 2014 

1  Best Syariah 2014 Kategori Bank Syariah Aset Lebih Dari 10 T – Best 

Syariah 2014 – Majalah Investor 

2  Bank yang Berpredikat Sangat Bagus Untuk Kinerja Keuangan Tahun 2013-

Infobank Award ke 19-Majalah Infobank 

3  Delivering Positive Customer Experience-Excellent Service Experience 

Award 2014-Bisnis Indonesia & Carre 

4  Digital Brand Deposito Bank Syariah-Infobank Digital Brand of The Year 

2013-Majalah Infobank 

5  Digital Brand Tabungan Bank Umum Syariah-Infobank Digital Brand of The 

Year 2013-Majalah Infobank 

6  Digital Brand KPR Syariah-Infobank Digital Brand of The Year 2013-

Majalah Infobank 

7  Digital Brand Bank Umum Syariah-Infobank Digital Brand of The Year 

2013-Majalah Infobank 

Sumber : http://www.bnisyariah.co.id/awards, tanggal akses 29 September 2014 

Penghargaan-penghargaan yang diraih oleh BNI Syariah tersebut tidak lepas dari 

kontribusi peran serta pelanggan sebagai faktor kunci pendukung peningkatan kinerja 

perusahaan dalam hal ini BNI Syariah. Pentingnya peran pelanggan dalam 

kontribusinya untuk menentukan keberhasilan perusahaan membuat pelanggan 

menjadi pusat perhatian perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.  

Pelanggan merupakan aset sekaligus sumberdaya yang sangat berharga bagi 

perusahaan, karena dengan memanfaatkan pelanggan terutama pelanggan yang setia 

http://www.bnisyariah.co.id/awards
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atau loyal dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Menurut Griffin (2005 : 11), 

semakin lama perusahaan mempertahankan pelanggan yang loyal maka semakin besar 

juga laba yang dihasilkan. Pelanggan yang loyal akan membeli atau menggunakan 

produk perusahaan secara kontinyu dan biasanya mereka membeli dalam jumlah yang 

banyak, pelanggan yang loyal juga cenderung enggan untuk beralih ke pesaing lain 

bahkan ketika pesaing lain menawarkan berbagai insentif, pelanggan yang loyal sering 

kali bersedia menerima kenaikan harga dan perubahan lainnya, mereka juga 

merekomendasikan kepada orang lain dan meningkatkan perusahaan meningkatkan 

basis pelanggan sehingga memungkinkan perusahaan untuk dapat menghemat biaya 

dalam rangka memperoleh pelanggan baru. 

Dalam praktiknya, telah banyak perusahaan yang menggunakan loyalitas 

pelanggan karena berbagai keuntungan dan manfaatnya sebagai strategi bersaing untuk 

memenangkan persaingan dan mencapai tujuan-tujuannya. Contoh beberapa 

perusahaan yang telah memanfaatkan loyalitas pelanggan misalnya adalah PT Merpati 

Nusantara Airlines (Persero) yang dikutip dalam Lupiyoadi (2013:235). Dalam 

upayanya untuk mempertahankan pelanggan, Merpati Nusantara menggunakan 

program loyalitas pelanggan sebagai bagian dari strategi. Nama program yang diusung 

oleh Merpati adalah Merpati Easy Flyer. Program ini merupakan program membership 

yang telah dikembangkan sejak tahun 1999 yang menawarkan berbagai manfaat dan 

benefits untuk para anggota, dan terbukti program tersebut telah memiliki 60.000 orang 

anggota yang dikelompokkan dalam kategori silver, gold, dan platinum yang masing-

masing memiliki keuntungan dan manfaat yang berbeda di dalamnya. Hal yang sama 

dilakukan pula oleh Apple Inc. Menurut Brand Keys (dalam 

http://www.marketing.co.id/kiat-menciptakan-pelanggan-setia-ala-apple/, diakses 

01/11/2014), keberhasilan Apple saat ini tidak serta merta didapatkan dengan mudah, 

Apple memanfaatkan strategi memelihara dan meningkatkan loyalitas pelanggan 

dengan cara menyediakan layanan pelanggan yang baik, berani tampil beda, 

memberikan informasi kepada pelanggan dengan baik, membuat pelanggan merasa 

istimewa, penawaran hadiah dan diskon, mengadakan acara eksklusif bagi pelanggan 

http://www.marketing.co.id/kiat-menciptakan-pelanggan-setia-ala-apple/


5 
 

setia, menghargai umpan balik pelanggan, membuat program loyalitas bagi pelanggan, 

dan menciptakan nilai merek. Terbukti dengan strategi tersebut Apple berhasil 

membujuk banyak orang membeli produk dan mengubahnya menjadi pelanggan setia. 

Data yang didapat Brand Keys menyebutkan, orang rela membeli notebook, 

smartphone, dan tablet dari Apple yang lebih mahal, meskipun benyak versi yang lebih 

murah keluaran dari para pesaingnya. Menurut Lupiyoadi (2013:233) strategi loyalitas 

pelanggan yang dilakukan banyak perusahaan termasuk Merpati dan Apple tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan tingkat mempertahankan pelanggan dengan berusaha 

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan nilai kepada pelanggan tertentu. Hal ini 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa meningkatkan kepuasan dan loyalitas 

pelanggan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan jangka panjang.  

Meningkatkan loyalitas dalam rangka mempertahankan pelanggan sangat penting 

bagi perusahaan sebagai strategi dalam upayanya mencapai tujuan perusahaan. Tetapi, 

bagi BNI Syariah terutama BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung upaya 

mempertahankan dan meningkatkan loyalitas tersebut masih belum terasa maksimal. 

Gambar grafik di bawah ini memperlihatkan data mengenai jumlah rekening dormant 

(rekening tidur atau pasif) di BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung selama dua 

tahun di mana rekening pasif tersebut mengindikasikan kecendrungan nasabah tidak 

lagi menggunakan rekening tabungan atau giro dan BNI Syariah terancam kehilangan 

nasabah (lost customer).  
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GAMBAR 1.1 

Jumlah Rekening Dormant BNI Syariah Tahun 2013 - Okt 2014 

 

Sumber : Data Bagian Umum Bank Syariah Cabang Buah Batu Bandung 

Menurut Fitri dan Yulianti (2012), rekening pasif (dormant account) berasal dari 

kata  dormant  yang berarti terhenti, tidak aktif, tidur dan  kata  account  yang  berarti  

catatan,  uang,  rekening.  Bila  didefinisikan  secara lengkap  dormant  account  dapat  

berarti  akun  tabungan/giro  yang  tidak menunjukkan  mutasi  yang  aktif,  kecuali  

pencatatan  pendapatan  bunga/margin pada  jangka  waktu  tertentu,  biasanya  saldo  

tabungan/giro  ini  kecil  dan  setiap bulan  dibebani  biaya  jasa  dalam  jumlah  tertentu  

atau  sama  dengan  akun  tidur. Menurut Buku Pedoman Perusahaan BNI Syariah, 

ketentuan rekening dinyatakan tidak aktif (dormant) apabila dalam periode enam bulan 

berturut-turut tidak memiliki transaksi selain transaksi otomatis secara sistem (biaya 

admnistrasi rekening, kartu, bagi hasil atau setoran rutin (autodebet)) dan bersaldo nihil 

(untuk produk tabungan) dan berada dibawah saldo minimum (untuk produk giro). Jika 

rekening tabungan telah enam bulan berstatus dormant maka dilakukan autoclosure. 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
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Artinya, rekening tabungan akan otomatis ditutup setelah dua belas bulan bersaldo nol 

(0) dan tidak melakukan transaksi. 

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah rekening dormant pada BNI Syariah 

berfluktuatif dan cenderung meningkat di mana pada tahun 2013 jumlah tertinggi ada 

pada Bulan November dan puncaknya ada pada Bulan Desember dengan jumlah 

keseluruhan hingga Desember 2013 adalah sebanyak 876 rekening, sedangkan untuk 

tahun 2014 kenaikan dormant ada pada bulan Agustus hingga bulan Oktober dengan 

jumlah dormant tertinggi ada pada bulan Oktober yaitu sebanyak 121 rekening dan  

jumlah keseluruhan hingga akhir Oktober adalah sebanyak 856 rekening. Pada grafik 

tersebut juga terlihat bahwa jumlah kenaikan dormant tertinggi ada pada tahun 2014 

hingga pada puncaknya pada Bulan Oktober sehingga ada kemungkinan bahwa pada 

tahun 2014 jumlah dormant akan lebih tinggi dari tahun 2013. Data yang berfluktuatif 

tersebut menunjukkan bahwa loyalitas pada BNI Syariah Buah Batu diduga masih 

belum stabil bahkan terdapat kecenderungan menurun sehingga jika hal ini terus 

berlanjut akan mengakibatkan timbulnya masalah yang dapat mengancam 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Data di atas juga didukung dengan adanya survei yang menunjukkan bahwa 

loyalitas nasabah BNI Syariah belum maksimal. Menurut survei yang telah dilakukan 

oleh MarkPlus Insight dan majalah infobank (http://swa.co.id/business-strategy/cara-

perbankan-tingkatkan-loyalitas-nasabah, diakses 02/11/14) periode Oktober-

November 2013 mengenai tingkat kepuasan dan loyalitas untuk segmen consumer 

banking dalam Indonesia Bank Loyality Awards 2014, BNI Syariah belum termasuk ke 

dalam kategori bank syariah yang memiliki indeks loyalitas nasabah pada produk 

tabungan dan kategori performa loyalty program yang tinggi. Survei ini dilakukan 

terhadap lebih dari 2.900 responden yang tersebar di enam kota besar di Indonesia yaitu 

Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.  

Permasalahan yang terjadi mengenai loyalitas yang sedang dialami oleh BNI 

Syariah tersebut tidak akan timbul bila pihak BNI Syariah dapat secara berkala 

mengevaluasi dan memperbaiki upaya mempertahankan nasabah melalui peningkatan 

http://swa.co.id/business-strategy/cara-perbankan-tingkatkan-loyalitas-nasabah
http://swa.co.id/business-strategy/cara-perbankan-tingkatkan-loyalitas-nasabah
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kualitas jasa (service quality). Kualitas jasa didefinisikan sebagai suatu konsep yang 

secara tepat mewakili inti dari kinerja suatu pelayanan yaitu perbandingan terhadap 

keterhandalan (Excellece) dalam service encounter yang dilakukan oleh konsumen 

(Parasuraman, dalam Setiawan dan Ukudi, 2007). Kualitas jasa juga merupakan awal 

dari terciptanya loyalitas pelanggan. Rahayu dan Alwie (2010) menemukan bahwa 

mutu atau kualitas pelayanan bila diterapkan atau menjadi jasa pelayanan maka akan 

menjadi nilai pelayanan (sebelum dinilai oleh nasabah) dan nilai pelayanan ini yang 

akan mempengaruhi/tidak terhadap loyalitas. Oleh karena itu, kualitas jasa menjadi hal 

yang sangat vital dalam membentuk loyalitas pelanggan dibandingkan dengan faktor 

lain dalam industri jasa. BNI Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

industri jasa, dimana jasa memiliki karakteristik yang berdeda dengan produk yang 

berupa barang berwujud. 

Menurut Japarianto, Laksmono, dan Khomariyah (2007) jasa murni tidak dapat 

dilihat, diraba, dipegang ataupun disimpan, sehingga keunggulan dari jasa baru dapat 

dirasakan oleh konsumen setelah mereka mengkonsumsinya. Artinya, kualitas jasa 

diberikan selama penyerahan jasa berlangsung dan dalam proses interaksi antara 

konsumen dengan penyedia jasa. Menurut Parasuraman et, al., (dalam Tjiptono dan 

Chandra, 2011:180) ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa: jasa yang 

diharapkan (expected service) dan jasa yang dirasakan/persepsikan (perceived service). 

Apabila perceived service sesuai dengan expected service, maka kualitas jasa 

bersangkutan akan dipersepsikan baik atau positif. Jika perceived service melebihi 

expected service, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya 

apabila perceived service lebih jelek dibandingkan expected service, maka kualitas jasa 

dipersepsikan negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas jasa tergantung 

pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten. Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:176) dalam bisnis jasa, sikap dan 

kontak layanan karyawan merupakan elemen krusial yang berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas jasa yang dihasilkan dan dipersepsikan pelanggan. Terkadang 

terdapat perbedaan penyampaian kualitas jasa yang menyebabkan kinerja penyedia jasa 
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tidak konsisten. Hal tersebut dikarenakan karakteristik dasar jasa yang bersifat 

variability sehingga kualitas jasa sulit untuk dievaluasi. 

Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (dalam Tjiptono dan Chandra, 

2011:198) Pengukuran kualitas jasa dapat diukur melalui 5 dimensi kualitas layanan 

yang biasanya disebut dengan metode SERVQUAL yaitu: Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Tetapi untuk perusahaan yang berbasis 

syariah terdapat perbedaan alat ukur atau dimensi untuk mengukur atau mengevaluasi 

kualitas jasa. Pengukuran kualitas jasa pada bank syariah dapat menggunakan model 

CARTER yang dikemukakan oleh Othman dan Owen (2001). Model CARTER adalah 

sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur layanan 

kualitas perbankan syariah yang berguna sebagai alat penilaian kualitas. Mekanisme 

pengukuran metode CARTER sama dengan SERVQUAL, hanya saja pada metode 

CARTER ditambahkan metode compliance (pemenuhan prinsip syariah) sehingga 

terdapat 6 dimensi yaitu compliance, assurance, reliability, tangible, empathy, dan 

responsiveness (Othman dan Owen, 2001). 

Melihat hubungan yang terjadi antara kualitas jasa dan loyalitas pelanggan, 

menurut akademisi yang dikutip dalam Aryani dan Rosinta (2010) mengungkapkan 

bahwa kualitas layanan dapat mempengaruhi  loyalitas pelanggan  secara  langsung  

(Zeithaml  dkk.,  1996) dan dapat juga mempengaruhi  loyalitas  pelanggan  secara  

tidak langsung melalui kepuasan (Caruana, 2002). Dari hasil penelitian tersebut dapat 

diduga bahwa dalam hubungan antara kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan 

terdapat suatu proses yang harus dilalui oleh konsumen atau pelanggan terlebih dahulu 

yaitu kepuasan. Kepuasan menurut Kotler dan Keller (2009:138) adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Menurut Setiawan dan 

Ukudi (2007) apabila nasabah atau konsumen  merasa  bahwa  kualitas  layanan  yang 

diterimanya baik atau sesuai harapan, maka akan merasa puas, percaya dan mempunyai 

komitmen menjadi nasabah yang loyal. Nasabah yang puas, percaya dan berkomitmen 

terhadap barang/jasa, maka  akan  dengan  mudah  membentuk  niatnya dalam  membeli  
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ulang  dan  berkecenderungan akan  mempersering  pembelian  barang/jasa, serta  

semakin  loyal  terhadap  barang/jasa tersebut. Kepuasan nasabah sendiri menyangkut 

apa yang diungkapkan oleh nasabah tentang persepsi dan harapannya terhadap layanan 

perbankan yang diperoleh dari bank. Sedangkan loyalitas berkaitan dengan apa yang 

dilakukan nasabah setelah berinteraksi dalam suatu proses layanan perbankan. Konsep 

ini menyiratkan bahwa kepuasan nasabah saja tidaklah cukup, karena puas atau tidak 

puas hanyalah salah satu bentuk emosi. Sikap loyal nasabah akan timbul setelah 

nasabah merasakan puas atau tidak puas terhadap layanan perbankan yang diterimanya 

(Tjiptono dalam Hidayat, 2009). 

Aryani dan Rosinta (2010) mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Dalam hal keterkaitannya 

dengan loyalitas, Hill, Brierley, & MacDougall (dalam Tjiptono dan Chandra, 

2011:288) memperlihatkan bagaimana hubungan kepuasan dan loyalitas melalui data 

dari sejumlah perusahaan terkemuka, seperti AT&T, Rank Xerox, dan The Royal Bank 

of Scotland, yang menunjukkan bahwa rata-rata 95% pelanggan yang menyatakan 

“sangat puas” atau excellent cenderung loyal pada produk atau pemasok bersangkutan. 

Tingkat loyalitas menurun drastis hingga 65% di antara para pelanggan yang 

menyatakan puas, 15% pada netral, 2% pada yang tidak puas, dan sama sekali tidak 

ada loyalitas bilamana pelanggan sangat tidak puas. Dengan meningkatkan kepuasan 

nasabah, selain BNI Syariah diuntungkan dengan meningkatnya loyalitas nasabah, tapi 

juga dapat mencegah terjadinya perputaran nasabah dan dapat menambah nasabah baru 

karena menurut Kotler (dalam Lupiyoadi, 2013:231) apabila pelanggan merasa puas, 

mereka akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk kembali membeli produk 

yang sama, pelanggan yang puas juga cenderung akan memberikan referensi yang baik 

atas produk kepada orang lain. Tapi, tidak demikian dengan pelanggan yang tidak puas. 

Pelanggan tidak puas dapat melakukan tindakan pengembalian produk. Atau, mereka 

secara ekstrem dapat mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan melalui 

pengacara. Oleh karena itu, hal tersebut haruslah dapat diantisipasi oleh BNI Syariah 
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dalam hal ini BNI Syariah Cabang Buah Batu karena pelanggan yang tidak puas dapat 

merusak citra perusahaan. 

Melihat pentingnya peran kualitas jasa dalam pengaruhnya terhadap peningkatan 

loyalitas, dan efek kepuasan sebagai mediasi dari hubungan antara kualitas jasa dan 

loyalitas pelanggan maka akan sangat berguna dan menarik jika penulis dapat secara 

langsung meneliti peran, implementasi dan pengaruh kualitas jasa dalam hal ini 

menggunakan metode CARTER terhadap loyalitas melalui kepuasan pada BNI Syariah 

Cabang Buah Batu Bandung. Berdasarkan uraian di atas maka penulis memutuskan 

untuk melakukan penelitian dengan judul, “Efek Mediasi Kepuasan Konsumen 

dalam Hubungan antara Service Quality (CARTER) dan Loyalitas Konsumen 

(Studi pada PT Bank Negara Indonesia Syariah)”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Bila nasabah atau konsumen  merasa  bahwa  kualitas  layanan  yang diterimanya 

baik atau sesuai harapan, maka akan merasa puas, percaya dan mempunyai komitmen 

menjadi nasabah yang loyal. Nasabah yang puas, percaya dan berkomitmen terhadap 

barang / jasa, maka  akan  dengan  mudah  membentuk  niatnya dalam  membeli  ulang  

dan  berkecenderungan akan  mempersering  pembelian  barang  /  jasa, serta  semakin  

loyal  terhadap  barang  /  jasa tersebut.  Pada  akhirnya  terbentuklah  hubungan jangka  

panjang  antara  konsumen  dengan produsen (Setiawan dan Ukudi, 2007). Berdasarkan 

penjelasan di atas, maka penulis hanya membatasi permasalahannya yang terkait 

dengan kualitas jasa CARTER, kepuasan dan loyalitas nasabah BNI Syariah Cabang 

Buah Batu dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaruh dimensi-dimensi kualitas jasa (CARTER) terhadap 

kepuasan nasabah BNI Syariah? 

b. Bagaimana pengaruh dimensi-dimensi kualitas jasa (CARTER) yang dimediasi 

oleh kepuasan terhadap loyalitas nasabah BNI Syariah? 

c. Bagaimana pengaruh efek kepuasan sebagai mediasi dari kualitas jasa terhadap 

loyalitas nasabah BNI Syariah? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

a. Bagaimana pengaruh dimensi-dimensi kualitas jasa (CARTER) terhadap 

kepuasan nasabah BNI Syariah? 

b. Bagaimana pengaruh dimensi-dimensi kualitas jasa (CARTER) yang dimediasi 

oleh kepuasan terhadap loyalitas nasabah BNI Syariah? 

c. Bagaimana pengaruh efek kepuasan sebagai mediasi dari kualitas jasa terhadap 

loyalitas nasabah BNI Syariah? 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis di PT Bank Negara 

Indonesia Syariah Tbk. Cabang Buah Batu, penulis dapat memperluas 

wawasan, cakrawala dan cara pandang berfikir ilmiah dalam bidang 

pemasaran khususnya dalam bidang yang diteliti, serta menjadikan 

penalitian ini sebagai pengalaman secara praktik  dalam mengaplikasikan 

ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai informasi dan masukan bagi PT Bank Negara Indonesia Syariah 

Tbk. cabang Buah Batu sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen 

dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga konsumen 

dapat semakin percaya dan loyal terhadap perusahaan.  

c. Masyarakat Umum 

Sebagai perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ikut 

berkontribusi dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 

memberikan informasi dan wawasan bagi pihak-pihak yang membaca 

terutama memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 

perbankan berbasis syariah. 
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d. Masyarakat Akademik 

Memberikan wawasan kepada masayarakat akademisi dan memberikan 

gambaran atau referensi kepada peneliti selanjutnya agar penelitian yang 

akan dilakukan selanjutnya lebih baik terutama pada bidang pemasaran 

jasa dan topik serupa.  

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PT Bank Negara Indonesia Cabang Buah Batu yang 

terletak di Jalan Buah Batu No.168 Bandung, dengan waktu penelitian sebagai berikut 

: 

TABEL 1.3 

Waktu Penelitian 

Jenis Kegiatan 

Bulan/Minggu 

September Oktober November Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan Proposal                                             

2. Penerimaan Kartu 

Bimbingan                                         

    

3. Bimbingan I                                             

4. Pengumpulan Data                                             

5. Pengolahan Data                         

6. Penyusunan draft BAB 

I                                         

    

7. Penyusunan draft BAB 

II                     

    

8. Penyusunan draft BAB 

III                     

    

9. Pengumpulan Data                         

10. Pengolahan Data                         

11. Penyusunan draft BAB 

IV                     

    

12. Penyusunan draft BAB 

V                     

    

13. Overall Skripsi                         

14. Pengajuan Sidang                         

15. Sidang Akhir                         

 


