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PENGARUH PENGALAMAN PELANGGAN DAN KEPUASAN NASABAH 

TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA INTERNET BANKING  

BANK SYARIAH DI SURABAYA DAN SIDOARJO

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the extent of the influence of customer 

experience, customer satisfaction on customer loyalty in BCA Syariah internet 

banking. This study uses one hundred thirty (130) respondents collected through 

questionnaires in the cities of Surabaya and Sidoarjo. Respondents' responses were 

analyzed using descriptive analysis through SPSS 16.0 and statistical analysis through 

WarpPLS 6.0. The results of the analysis show that the customer experience score has 

a positive effect on customer loyalty and customer satisfaction has a positive effect on 

customer loyalty. The practical implications of this research are for BCA Syariah Bank 

to develop its strategy in the future, especially as an evaluation of bank performance 

so far in the national Islamic banking competition, and can provide important 

information to banks to be able to build service benefits that have an impact on 

increasing customer loyalty on internet banking. 

 

Keywords: Internet Banking, Customer Experience, Customer Satisfaction, Customer 

Loyalty.  

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan Ilmu Teknologi 

pada Era saat ini sangat berkembang 

secara cepat dan pesat. Perkembangan 

teknologi tersebut dapat memudahkan 

manusia dalam melakukan aktivitasnya 

salah satunya di Perbankan Syari’ah. 

Eksistensi perkembangan perbankan 

syari’ah telah menimbulkan berbagai 

perbedaan yang signifikan terutama 

dalam hal penentuan harga dan imbalan 

atas penggunaan dana Perbankan 

Syari’ah merupakan suatu lembaga 

intermediasi yang menyediakan jasa 

keuangan bagi masyarakat dimana 

seluruh aktivitasnya dijalankan 

berdasarkan etika dan prinsip - prinsip 

Islam sehingga bebas dari unsur bunga 

(riba),bebas dari kegiatan spekulatif 

non - produktif (maysir),bebas dari 

kegiatan yang meragukan 

(Gharar),bebas dari perkara yang tidak 

sah (bathil) dan hanya membiayai 

usaha-usaha yang halal. 

Dalam transaksi ekonomi 

terdapat interaksi antara penjual 

dengan pembeli untuk memperkuat 

hubungan jangka panjang antara 

penjual dan pembeli begitu juga dalam 

transaksinya. Internet Banking 

menyediakan layanan untuk 

melakukan berbagai kegiatan 

perbankan secara elektronik kapan saja 

dan di mana saja dengan biaya 

penanganan yang rendah. Internet 

Banking menawarkan kemudahan dan 

kecepetan dalam melakukan transaksi 

perbankan. Keuntungan dari 

menyediakan layanan Internet Banking 

bagi bank adalah Internet Banking bisa 

menjadi solusi murah pengembangan 

infrastruktur dibanding membuka 
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outlet ATM. Contohnya yaitu Clik 

BCA saat ini telah menggantikan 

fungsi 160 ATM dan menghemat biaya 

pencetakan formulir yang harus diisi 

nasabah untuk bertransaksi, brosur, 

katalog, dan menggantinya dengan data 

elektronik. Dalam mengembangkan 

Internet Banking tentunya terdapat 

beberapa faktor yaitu pengalaman 

pelanggan yang positif kemampuan 

bank dalam menawarkan produk dan 

lain sebagainya. 

Menurut Chen & Lin (2014) 

pengalaman pelanggan adalah 

pengakuan kognitif atau persepsi 

menstimulasi motivasi pelanggan. 

Pengakuan atau persepsi tersebut dapat 

meningkatkan nilai produk dan jasa. 

Pengalaman pelanggan merupakan 

hasil interaksi konsumen dengan 

perusahaan secara fisik dan emosional. 

Hasil interaksi ini dapat membekas di 

benak konsumen dan mempengaruhi 

penilaian konsumen terhadap produk 

atau jasa tertentu. 

Nilai transaksi Internet Banking 

di Indonesia telah mencapai Rp.3.642 

triliun, jumlah tersebut melampaui nilai 

transaksi ATM + Debet yang berada 

pada Rp.3.476 triliun selama 2012. 

Pertumbuhan internet banking 

didorong oleh pengguna internet yang 

pertumbuhannya cukup pesat . 

Menurut survey dari Sharing Vision 

(2013) perkembangan penggunaan 

Internet Banking di Indonesia 

mengalami kenaikan secara signifikan 

pada tahun 2012 sampai dengan tahun 

2015.

 

 

Perkembangan Internet 

Banking di Indonesia didorong oleh 

beberapa faktor yaitu pengalaman 

pelanggan yang positif, penyesuaian 

produk yang baik, dan juga konsistensi 
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loyalitas nasabah dalam menggunakan 

Internet Banking. Pengalaman 

pelanggan yang positif sangat 

berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan dalam menggunakan 

Internet Banking.  

Menurut UU No.21 Tahun 

2008, perbankan syariah yaitu segala 

sesuatu yang berkaitan bank syariah dan 

unit usaha syariah yang mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, hingga 

proses pelaksanaan kegiatan 

usahanya.Bank syariah merupakan bank 

yang menjalankan aktivitas usahanya 

dengan menggunakan landasan prinsip 

– prinsip syariah yang terdiri dari BUS 

(Bank Umum Syariah), BPRS (Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah), dan UUS 

(Unit Usaha Syariah). 

Berdirinya Bank syariah di 

Indonesia tentunya memiliki landasan 

atau dasar hukum yang melindungi dan 

menjadi dasar menjalankan segala 

aktivitas perekonomian yang meliputi 

kegiatan perbankan. Dalam berjalannya 

segala aktivitas perbankan, bank syariah 

memiliki dua dasar hukum berdasarkan 

peraturan negara dan berdasarkan Al-

Qur’an dan hukum islam yang lainnya. 

Seperti yang terkandung dalam QS Al-

Maidah Ayat 1, yang berbunyi : 

بِاْلعُقُوِد أُِحلَّْت لَكُْم بَِهيَمةُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا 

ْيِد َوأَْنتُْم  األْنعَاِم إاِل َما يُتْلَى َعَلْيكُْم َغْيَر ُمِحِلِّي الصَّ

َ يَْحكُُم َما يُِريدُ   ُحُرٌم إِنَّ َّللاَّ

Artinya : “Hai orang-orang yang 

beriman, penuhilah akad-akad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, 

kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan 

tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum – hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya”. 

Hadirnya Bank Syariah 

tentunya menjadi andalan dan pilihan 

masyarakat. BCA Syariah merupakan 

bank yang masih menjadi andalan bagi 

masyarakat Surabaya. BCA Syariah 

merupakan salah satu perbankan 

syariah yang memberikan pelayanan 

perbankan elektronik guna 

memudahkan nasabah dalam 

melakukan transaksi perbankan 

finansial maupun non finansial melalui 

jaringan internet. Layanan ini disebut 

dengan Klik BCA Syariah. 

Keuntungan dalam menggunakan Klik 

BCA Syariah adalah nasabah dapat 

bertransaksi dimana saja dan kapan 

saja tanpa harus mendatangi kantor 

cabang atau ATM.  

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Internet Banking 

Internet Banking merupakan 

kegiatan layanan yang memudahkan 

pelanggan untuk melakukan transaksi 

dan mendapatkan informasi lainnya 

melalui website atau aplikasi dalam 

Perbankan melalui jaringan atau 

koneksi Internet, hal ini dapat 

memudahkan pelanggan dalam 

melakukan transaksi dalam perbankan 

tanpa mendatangi kantor bank . 

Pelanggan dapat menggunakan 

perangkat computer desktop, laptop 

,tablet, atau smartphone yang 

terhubung ke jaringan atau koneksi 

internet sebagai penghubung antara 
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perangkat pelanggan dengan sistem 

bank. Internet Banking mempunyai 

fitur layanan antara lain informasi 

umum rekening tabungan atau giro, 

rekening deposito, informasi rekening, 

transfer dana, baik transfer antar 

rekening maupun antar bank, layanan 

informasi seperti suku bunga dan kurs, 

pembayaran pulsa, pembayaran 

internet dan berbagai jenis pembayaran 

lainnya. Menurut Bank Indonesia, 

internet banking merupakan salah satu 

layanan jasa bank yang memungkinkan 

nasabah untuk memperoleh informasi, 

melakukan komunikasi dan melakukan 

transaksi perbankan melalui jaringan 

internet.  
 

Perbankan Syariah 
Pada kontribusinya Bank 

sendiri adalah entitas yang melakukan 

penghimpunan dana dari masyarakat 

dalam bentuk pembiayaan atau dengan 

kata lain melaksanakan fungsi 

intermediasi keuangan. Perbankan di 

Indonesia dalam sistemnya terdapat 

dua sistem perbankan operasional, 

yaitu bank konvensional dan bank 

syari’ah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syari’ah, Bank 

Syari’ah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syari’ah, atau 

prinsip hukum islam yang diatur dalam 

fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti 

prinsip keadilan dan keseimbangan 

(‘adl wa tawazun), kemaslahatan 

(maslahah), universalisme (alamiyah), 

juga tidak mengandung gharar, maysir, 

riba, zalim dan objek yang haram. 

Selain itu, UU Perbankan Syari’ah juga 

mengamanahkan bank syari’ah untuk 

menjalankan fungsi sosial dengan 

menjalankan fungsi seperti lembaga 

baitul mal yang mempunyai tujuan 

sebagai bidang usaha yang menangani 

dan menghimpun dana nonprofit 

seperti zakat, infaq,sedekah atau 

shadaqah.   
 

Pengalaman Pelanggan (Customer 

Experience) 

(Klaus & Maklan, 2013) 

berpendapat bahwa pengalaman 

pelanggan didefinisikan sebagai 

prioritas yang berkembang untuk riset 

pasar karena pengalaman 

menggantikan kualitas sebagai medan 

pertempuran kompetitif untuk 

pemasaran. Customer Experience 

adalah pengakuan kognitif atau 

persepsi menstimulasi motivasi 

pelanggan  (Chen & Lin, 2014). 

Pengakuan atau persepsi tersebut dapat 

meningkatkan nilai produk dan jasa. 

Customer Experience merupakan hasil 

interkasi konsumen dengan perusahaan 

secara fisik dan emosional. Hasil 

interaksi ini dapat membekas di benak 

konsumen dan mempengaruhi 

penilaian konsumen terhadap 

perusahaan. Secara sederhana 

customer experience adalah proses 

strategi dan implementasi dari suatu 

perusahaan untuk mengelola pelanggan 

terhadap pengalamannya  dengan 

sebuah produk atau layanan. Pada 

dasarnya, pengalaman pelanggan 

adalah penciptaan kepuasan pelanggan 

melalui pengalaman. Jadi, titik 

bertumpu kepada produk akhir dari 

suatu produk atau pelayanan. 

 

Kepuasan Nasabah (Customer 

Satisfaction) 

Kepuasan (Satisfaction) adalah 

perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja (atau 

hasil) yang diharapkan. Jika kinerja 

berada di bawah harapan maka 
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pelanggan tidak puas. Jika kinerja 

memenuhi harapan maka pelanggan 

puas. (Amin, 2016) mengatakan bahwa 

kepuasan pelanggan mengacu pada 

memenuhi harapan pelanggan pada 

produk dan layanan. Kotler (2017: 429) 

menyatakan bahwa terdapat empat 

metode yang banyak digunakan dalam 

pengukuran kepuasan nasabah, yaitu: 

(a) Sistem keluhan dan saran, (b) Ghost 

shopping, (c) Lost costumer analysis, 

(d) Survei kepuasan pelanggan. 

 

 

Loyalitas Nasabah (Customer 

Loyalty) 

Menurut (Yoo & Park, 2016) 

loyalitas nasabah adalah konstruk 

penting untuk merek dalam riset 

pemasaran. Loyalitas pelanggan juga 

dapat diartikan sebagai komitmen 

pelanggan 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 

perubahan perilaku. Loyalitas 

pelanggan memiliki peran penting 

dalam sebuah perusahaan, 

mempertahankan konsumen berarti 

meningkatkan kinerja keuangan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. 

   

Pengaruh Pengalaman Pelanggan 

Terhadap Loyalitas Nasabah 

Pengalaman pelanggan dapat 

mempengaruhi loyalitas nasabah. 

Pengalaman pelanggan adalah respons 

internal dan subyektif yang dimiliki 

pelanggan terhadap kontak langsung 

atau tidak langsung dengan 

perusahaan. Hal ini bertujuan agar 

pelanggan dapat menerima respon 

positif terhadap jasa atau produk yang 

ditawarkan. Pengalaman pelanggan 

yang unik dan mengesankan bertujuan 

untuk meningkatkan kepuasan dalam 

konteks branding. Penelitian (Mbama 

& Ezepue, 2018) yang menyatakan 

bahwa pengalaman pelanggan 

berpengaruh terhadap loyalitas 

nasabah secara positif. 

Pengaruh Kepuasan Nasabah 

Terhadap Loyalitas Nasabah 

Customer Satisfaction adalah 

kepuasan nasabah terhadap produk 

atau layanan jasa yang mereka 

dapatkan dari kita sebagai produsen. 

Dengan kata lain, pengertian customer 

satisfaction memiliki keterkaitan yang 

erat dengan bahagia atau tidaknya para 

pelanggan terhadap produk dan 

layanan jasa kita. Kepuasan merupakan 

penilaian mengenai ciri atau 

keistimewaan produk dan jasa, atau 

produk itu sendiri, yang menyediakan 

tingkat kesenangan konsumen 

berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan konsumsi konsumen. 

Kepuasan konsumen dapat diciptakan 

melalui kualitas, pelayanan dan nilai. 

Kunci untuk menghasilkan kesetiaan 

pelanggan adalah memberikan nilai 

pelanggan yang tinggi. Penelitian 

Kasiri et. al. (2017) dan Yoo & Park 

(2016) yang menyatakan bahwa 

kepuasan nasabah berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah secara 

positif. 

Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah nasabah pengguna 

internet banking BCA Syariah. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini 

adalah nasabah pengguna internet 

banking BCA Syariah di wilayah 

Surabaya dan Sidoarjo, nasabah 

berusia minimal 19 Tahun dan 

menggunakan internet banking 

minimal 3 bulan lamanya. Teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah nonprobability sampling yaitu 

purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah purposive sampling. Data yang 

diperoleh melalui kuisioner yang telah 

disebar, selanjutnya data diolah sesuai 

dengan kebutuhan penelitian.  

Data Penelitian 

Data  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yaitu 

data yang diperoleh secara langsung 

melalui kuesioner yang dibagikan 

langsung kepada responden dengan 

keriteria yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 

Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

meliputi variabel dependen  yaitu 

kepuasan nasabah dan varaiabel 

independen terdiri dari pengalaman 

pelanggan (customer experience) dan 

kepuasan nasabah (customer 

satisfaction). 

 

 

Definisi Operasional 

a. Loyalitas Nasabah 

Loyalitas nasabah merupakan 

pendapat konsumen tentang kondisi 

psikologis yang berkaitan dengan sikap 

terhadap produk, konsumen akan 

membentuk keyakinan, menetapkan 

suka dan tidak suka, dan memutuskan 

apakah mereka ingin membeli produk. 

Indikator yang membentuk loyalitas 

nasabah adalah:  

1) Saya akan mempertimbangkan 

layanan ini sebagai pilihan 

saya. 

2) Saya akan lebih memilih 

layanan ini. 

3) Saya akan terus menggunakan 

layanan ini. 
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4) Saya akan menggunakan 

layanan ini di masa akan 

datang. 

5) Saya akan merekomendasikan 

layanan ini kepada orang lain. 

6) Saya akan mengatakan hal 

positif tentang layanan ini 

kepada orang lain. 
 

b. Pengalaman Pelanggan 

Pengalaman pelanggan merupakan 

penilaian responden tentang respons 

internal dan subyektif yang dimiliki 

pelanggan terhadap kontak langsung 

atau tidak langsung dengan 

perusahaan. Hal ini bertujuan agar 

pelanggan dapat menerima respon 

positif terhadap jasa atau produk yang 

ditawarkan. Indikator yang membentuk 

pengalaman pelanggan adalah : 

1) Keyakinan pada keahlian. 

2) Kemudahan seluruh proses. 

3) Pemenuhan layanan jangka 

panjang. 

4) Penilaian pengalaman melalui 

penggunaan sebelumnya. 

5) Kemudahan dalam pemenuhan 

kebutuhan. 

6) Memberikan saran yang 

independen. 

c. Kepuasan Nasabah 

Customer Satisfaction merupakan 

penilaian responden tentang kepuasan 

terhadap produk atau layanan jasa yang 

mereka dapatkan. Indikator yang 

membentuk kepuasan nasabah : 

1) Saya puas dengan layanan 

Online Banking.  

2) Layanan Online Banking 

memenuhi harapan saya. 

3) Secara keseluruhan saya puas 

dengan layanan Online 

Banking. 
 

Alat Analisis 

 Analisis statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis Partial Least Square Structural 

Equation Modelling (PLS-SEM) 

dengan bantuan program WarpPLS 

6.0.  Evaluasi model dalam PLS-SEM 

dapat dilakukan dengan menilai outer 

model dan inner model. 

   



 

8 
 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBHASAN 

Gambaran Subyek Penelitian 

Hasil pengolahan data kuesioner 

menunjukkan karakteristik responden 

yang disajikan dalam Tabel 1:

Tabel 1 

Karakteristik Responden 

Karakteristik Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 
Perempuan 

 

41 
59 

Agama 

Islam 

Non Islam 

100 

0 

Usia 

< 19 tahun 

19 tahun s/d 30 tahun 

31 tahun s/d 40 tahun 

41 tahun s/d 50 tahun 

> 50 tahun 

 

0 

74 

15 

8 

3 

Pekerjaan 

Mahasiswa  

Swasta  

PNS 

Wiraswasta 
Lainnya 

 

40 

23 

4 
23 

4 

Penggunaan IB lebih dari 3 bulan 

Ya 

Tidak 

 

100 

0 

Memiliki IB selain IB BRI Syariah 

Ya 

Tidak 

 

42 

58 

Lama penggunaan IB 

3 < s/d 5 bulan 

6 s/d 12 bulan 

>12 bulan 

 

27 

26 

47 

Frekuensi penggunaan IB sebulan 

1 kali 
2 kali 

3-5 kali 

6-10 kali 

>10 kali 

1 
18 

50 

20 

11 

Transaksi yang sering digunakan dalam IB 

Mengirim uang 

Berbelanja daring 

Membayar tagihan 

Mengirim pulsa  

Transaksi jual beli 

41 

18 

6 

11 

24 

 *IB = Internet Banking
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Berdasarkan Tabel 1 

menunjukkan bahwa dari 130 

kuesioner yang dapat diolah, proporsi 

responden yang terbanyak berjenis 

kelamin perempuan  sebanyak 59 

persen. Dari 130 responden secara 

keseluruhan beragama Islam dan 

memiliki Internet Banking BRI 

Syariah. Selanjutnya, karakteristik 

berdasarkan umur menunjukkan 

bahwa, proporsi responden yang 

terbanyak berumur 19 – 30 tahun 

sebanyak 74 persen. Kemudian, 

proporsi responden berdasarkan 

pekerjaan terbesar yaitu mahasiswa 

sebesar 40 persen. Selanjutnya, 

proporsi responden terbesar 

berdasarkan lama penggunaan IB yaitu 

>12 bulan sebesar 47 persen. Lalu, 

proporsi responden terbesar 

berdasarkan frekuensi penggunaan IB 

adalah penggunaan 3-5 kali sebesar 50 

persen. Dan, proporsi responden 

terbesar berdasarkan transaksi yang 

sering digunakan dalam IB adalah 

mengirim uang dengan presentase 

sebesar 41 persen. 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan 

gambaran tentang variabel hasil 

penelitian yaitu loyalitas nasabah, 

pengalaman pelanggan, dan kepuasan 

nasabah berdasarkan sudut pandang 

dari hasil jawaban responden yang 

dapat ditunjukkan dalam bentuk 

pernyataan yang terdapat dalam 

kuesioner. Berdasarkan Tabel 2 dapat 

dijelaskan bahwa hasil tanggapan dari 

130 responden, ternyata rata-rata 

reponden pengalaman pelanggan 

sangat setuju. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan skor rata-rata tanggapan 

responden terhadap variabel 

pengalaman pelanggan yaitu sebesar 

6.33. 

 

Tabel 2 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengalaman Pelanggan 

  

Item 

pernyataan 
N 

Skor 
Mean Kategori 

STS TS ATS N AS S SS 

PI 1 130 0 0 0 8 9 43 70 6.35 Sangat 

setuju 

PI 2 130 0 0 1 4 11 49 65 6.33 Sangat 

setuju 

PI 3 130 0 0 1 8 9 41 71 6.32 Sangat 

setuju 

PI 4 130 0 0 0 9 9 44 68 6.32 Sangat 

setuju 

PI 5 130 0 0 2 5 5 48 70 6.38 Sangat 

setuju 

PI 6 130 0 1 0 9 8 43 69 6.30 Sangat 

setuju 

Rata – rata 
6.33 Sangat 

setuju 

Sumber : Data diolah 
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Berdasarkan Tabel 3 dapat 

dijelaskan bahwa hasil tanggapan dari 

130 responden, ternyata rata-rata 

variabel manfaat yang dirasakan 

menunjukkan hasil sangat setuju. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan rata-rata 

indikator variabel manfaat yang 

dirasakan sebesar 6.18

Tabel 3 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepuasan Nasabah

Item 
pernyataan 

N 
Skor 

Mean Kategori 
STS TS ATS N AS S SS 

KP 1 130 0 0 1 8 13 52 56 6.18 Sangat 

setuju 

KP 2 130 0 1 3 8 14 41 63 6.15 Sangat 
setuju 

KP 3 130 0 0 1 8 17 41 63 6.21 Sangat 

setuju 

Rata – rata 
6.18 Sangat 

setuju 

Sumber : Data diolah  

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan 

bahwa hasil tanggapan dari 130 

responden, ternyata rata-rata variabel 

loyalitas nasabah menunjukkan hasil 

sangat setuju. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan rata-rata indikator variabel 

kepuasan nasabah sebesar 6.37.

Tabel 4 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Loyalitas Nasabah 

Item 

pernyataan 
N 

Skor 
Mean Kategori 

STS TS ATS N AS S SS 

LO 1 130 0 1 0 8 6 39 76 6.38 Sangat 
setuju 

LO 2 130 0 0 2 5 7 46 70 6.36 Sangat 

setuju 

LO 3 130 0 1 0 8 6 40 75 6.38 Sangat 
setuju 

LO 4 130 0 1 0 8 6 40 75 6.38 Sangat 

setuju 

LO 5 130 0 0 2 6 6 44 72 6.37 Sangat 
setuju 

LO 6 130 0 1 0 9 6 39 76 6.38 Sangat 

setuju 

Rata – rata 
6.37 Sangat 

setuju 

Sumber : Data diolah 
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Analisis dan Pembahasan 

Tabel 5 

Hasil Estimasi Model 

Hipotesis Keterangan P-Value Nilai Koefisien β Hasil Pengujian 

H1 PI→LO <.01 0.72 Berpengaruh positif 

H2 KP→LO 0.03 0.16 Berpengaruh positif 

      Sumber: Data Diolah 

 

Hipotesis 1 

Berdasarkan hipotesis satu dan 

Tabel 5 menunjukkan bahwa 

pengalaman pelanggan berpengaruh 

positif signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. Pengujian hasil hipotesis 

didapatkan bahwa variabel pengalaman 

pelanggan memiliki P-value  sebesar 

<.01 atau P-value  lebih kecil dari 0,05 

dan memiliki tingkat koefisien sebesar 

0.72 terhadap loyalitas nasabah. 

 

Hipotesis 2 

Berdasarkan hipotesis kedua dan 

Tabel 5 menunjukkan bahwa kepuasan 

nasabah berpengaruh positif signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. Pengujian 

hasil hipotesis didapatkan bahwa 

variabel kepuasan nasabah  memiliki P-

value  sebesar 0.03 atau P-value  kurang 

dari 0,05 dan memiliki tingkat 

koefisien sebesar 0.16 terhadap 

loyalitas nasabah. 

 

Pengalaman Pelanggan Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Pada penelitian ini dapat 

diketahui bahwa pengalaman 

pelanggan (PI) berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah (LO) pada 

penggunaan layanan internet banking 

BCA Syariah. Pengalaman 

berpengaruh positif terhadap loyalitas 

karena semakin tinggi pengalaman 

seorang pelanggan dalam 

menggunakan layanan maka akan 

menimbulkan keinginan untuk 

menggunakan kembali sehingga 

pelanggan juga akan loyal atau tetap 

menggunakan layanan tersebut. 

Loyalitas pelanggan dapat tercipta 

apabila perusahaan mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Dalam islam mengajarkan apabila 

ingin memberikan hasil usaha yang 

baik berupa barang atau pelayanan jasa, 

hendaknya memberikan yang 

berkualitas bagi orang lain. Seperti 

yang dijelaskan di Al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 267 yang berbunyi :  

 

ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطيِِّبَاِت َما َكَسْبتُْم ي ََ
ُموا اْلَخبِيَث  ا أَْخَرْجنَا لَكُْم ِمَن اأْلَْرِض ۖ َواَل تَيَمَّ َوِممَّ

ِمْنهُ تُْنِفقُوَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه إاِلَّ أَْن تُْغِمُضوا فِيِه ۚ 

َ َغنِيٌّ َحِميدٌ َواْعلَ  ُموا أَنَّ َّللاَّ  

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.” 

Hasil dari penelitian ini 

dapat membuktikan bahwa internet 

banking BCA Syariah memberikan 

mutu dan layanan yang baik, sehingga 

pengalaman yang didapat dari nasabah 
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meningkatkan kesetiaan seseorang 

dalam penggunaan layanan tersebut 

yang sesuai dalam Al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 267 . 

Penelitian ini memiliki 

persamaan hasil analisis dengan 

peneliti terdahulu yang dilakukan 

Cajetan I. Mbama and Patrick O. 

Ezepue (2018) dimana penelitian 

tersebut menghasilkan analisis bahwa 

customer experience (pengalaman 

pelanggan) berpengaruh posiitif 

terhadap customer satisfaction 

(kepuasan nasabah) yang ditimbulkan 

oleh lingkungan yang berkaitan dengan 

suatu layanan. 
 

Kepuasan Nasabah Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Pada penelitian ini dapat 

diketahui bahwa kepuasan nasabah 

(KP) berpengaruh positif terhadap 

loyalitas nasabah (LO) pada 

penggunaan layanan internet banking 

BCA Syariah. Kepuasan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas karena 

semakin tinggi kepuasan seorang 

nasabah maka seseorang tersebut 

semakin loyal karena merasa puas 

dengan layanan yang diberikan oleh 

internet banking BCA Syariah. 

 

Dalam konteks syariah, islam 

mengajarkan kepada umatnya tentang 

tata cara bersikap dan bertindak. Dalam 

konteks dunia usaha, khususnya 

perbankan syariah kaidah tersebut 

sangat penting untuk dilakukan karena 

terkait dengan salah satu fungsi 

perbankan yakni kepuasan nasabah. 

Dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 Allah 

berfirman : 

 

ِ ِلْنَت لَُهْم ۖ َولَْو كُنْ  َت فَظًّا َغِليَظ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ

وا ِمْن َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر  اْلقَْلِب اَلْنفَضُّ

لَُهْم َوَشاِوْرهُْم فِي اأْلَْمِر ۖ فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى 

ِلينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِِّ ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ  َّللاَّ

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 

bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertawakkal kepada-Nya.” 

Dari ayat tersebut dalam 

konteks pelayanan terhadap nasabah, 

maka perilaku lemah lembut 

merupakan hal yang sangat penting 

dalam memberikan kepercayaan 

terhadap nasabah karena kepercayaan 

merupakan pondasi dari suatu bisnis. 

Penelitian ini membuktikan bahwa 

layanan internet banking BCA Syariah 

mampu menciptakan kepercayaan 

sehingga menimbulkan kepuasan 

individu bagi para penggunanya yang 

berakibat nasabah loyal dalam 

menggunakan layanan tersebut.  

 

Penelitian ini memiliki 

persamaan hasil analisis dengan 

peneliti terdahulu yang dilakukan Yoo 

& Park (2016) yang dimana penelitian 

tersebut menghasilkan analisis bahwa 

customer satisfaction (kepuasan 

nasabah) berpengaruh positif terhadap 

customer loyalty (loyalitas nasabah). 
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KESIMPULAN, KETERBATASAN,  DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Keseluruhan dari hasil analisis 

yang telah dilakukan pada penelitian 

ini mengenai pengaruh pengalaman 

pelanggan dan kepuasan nasabah yang 

dirasakan terhadap loyalitas nasabah 

pengguna layanan internet banking 

BCA Syariah di Surabaya & Sidoarjo 

maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : (1) Pengalaman pelanggan 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pengguna layanan 

internet banking BCA Syariah di 

Surabaya & Sidoarjo. Semakin tinggi 

pengalaman seorang pelanggan dalam 

menggunakan layanan maka akan 

menimbulkan keinginan untuk 

menggunakan kembali sehingga 

pelanggan juga akan loyal atau tetap 

menggunakan layanan tersebut. (2) 

Kepuasan nasabah berpengaruh positif 

signifikan terhadap loyalitas nasabah 

pengguna layanan internet banking 

BCA Syariah di Surabaya & Sidoarjo. 

Semakin tinggi kepuasan seorang 

nasabah maka seseorang tersebut 

semakin loyal karena merasa puas 

dengan layanan yang diberikan oleh 

internet banking BCA Syariah. 

  

Keterbatasan

Berdasarkan pada penelitian 

yang telah dilakukan, peneliti 

menyadari bahwa terdapat beberapa 

keterbatasan penelitian diantaranya 

sebagai berikut: (1) Terdapat kendala 

yang bersifat situasional yaitu 

pengisian kuesioner yang dapat 

mempengaruhi jawaban responden, 

seperti jawaban dari responden tidak 

jujur dan kurang telitinya responden 

dalam membaca dan menjawab. (2) 

Kantor bank BCA Syariah tidak terlalu 

banyak (3) Banyak nasabah yang 

merasa keberatan jika harus mengisi 

kuesioner. 

 

Saran 

Dari hasil analisis yang telah 

dilakukan pada penelitian ini maka 

peneliti akan memberikan saran-saran 

yang bermanfaat bagi pihak yang 

terkait sebagai berikut : (1) Bagi BCA 

Syariah :Dalam penelitian ini, saran 

yang diberikan kepada BCA Syariah 

adalah untuk menambah jumlah kantor 

cabang maupun kantor pembantu di 

wilayah Surabaya & Sidoarjo. (2) Bagi 

peneliti selanjutnya : a.) Peneliti 

selanjutnya lebih memperhatikan saat 

responden mengisi kuesioner agar 

serius dalam mengisi dan mendapatkan 

responden yang usianya lebih variatif. 

b.) Mengembangkan variabel – 

variabel lainya yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan seperti service 

quality, resiko, dan perceived benefit.  
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