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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan 

keberadaannya di dunia ekonomi pada saat ini yaitu kegiatan usaha lembaga 

keuangan perbankan, hal ini disebabkan karena bank memiliki fungsi dalam 

menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun 

dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan 

menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting diberbagai sektor usaha 

yang dikelola oleh pemerintah dan menyediakan dana bagi pengusaha swasta 

atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi 

kelangsungan usahanya.
1
Sampai saat ini sudah banyak bank yang didirikan 

baik itu milik pemerintah atau swasta. Dalam sistemnya pun selain dengan 

sistem konvensional sudah semakin marak dan meningkat dengan penggunaan 

sistem syari’ah. 

Bank Mu’amalat Indonesia didirikan sebagai Bank Umum Islam pertama 

yang beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank Mu’amalat ini diikuti oleh 

pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS). Namun, karena 

lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup 

menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, lembaga-lembaga simpan 

pinjam yang lain disebut sebagai BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dibentuk.
2
 

Dalam cakupan masyarakat, bank termasuk menghimpun masyarakat kelas 

atas, BPR/BPRS menengah dan BMT kelas bawah.  

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro yang 

dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha 

mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta 

membela kepentingan kaum fakir miskin. Selain itu terdapatnya fungsi sosial 
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untuk membantu kebutuhan masyarakat. Ini berarti sudah jelas bahwasanya 

BMT merangkul masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah yang 

biasanya terabaikan. 

Perkembangan BMT tidak terlepas dari kegiatan pemasaran, karena 

pemasaran merupakan kebutuhan yang paling utama yang harus dilakukan 

oleh lembaga keuangan ataupun perusahaan, dengan tujuan untuk memberikan 

informasi mengenai produk atau jasa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat 

dalam pemenuhan kebutuhan. 

Kesuksesan dari pemasaran BMT (Baitul Maal wat Tamwil) salah satunya 

apabila mampu mempertahankan anggota atau nasabahnya. Oleh sebab itu,  

maka diperlukan adanya berbagai usaha agar tujuan yang telah direncanakan 

tersebut dapat tercapai. Disamping itu, adanya produk yang berkualitas serta 

harga yang mampu bersaing, yang bisa memberikan nilai tersendiri bagi 

nasabah. Adapun nasabah yang setia (loyal) merupakan harapan dari setiap 

Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), karena adanya nasabah yang loyal bisa 

membuat BMT terus berkembang. 

Selain mempertahankan nasabah yang ada, juga harus meningkatkan 

nasabah baru guna meningkatkan kemajuan serta perkembangan perusahaan 

saat ini maupun disaat mendatang. Disamping itu kegiatan pemasaran dalam 

rangka memperkenalkan produk-produk yang ada juga harus ditingkatkan, 

sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya serta percaya dan tertarik 

untuk menjadi anggota. 

Salah satu faktor yang bisa menarik nasabah dan mempertahankannya 

adalah adanya prinsip bagi hasil yang sesuai dengan harapan nasabah. Bagi 

hasil merupakan salah satu ciri khusus yang ditawarkan dalam lembaga 

keuangan syari’ah kepada masyarakat dengan pembagian hasil usaha yang 

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad), sesuai dengan 

kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. 

Disisi lain para nasabah semakin kritis dengan kualitas pelayanan lembaga 

keuangan syari’ah terutama kualitas pelayananpengelola yang memberikan 

pelayanan tersebut. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pelayanan 
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yang berakhir dengan kekecewaan. Maka, akan berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. 

Untuk mencapai kepuasan dan loyalitas nasabah, BMT harus bisa 

menentukan strategi pemasaran yang tepat agar usahanya dapat bertahan dan 

tujuan utamanya tercapai. Karena itu, BMT perlu menerapkan strategi 

pemasaran yang baik. Salah satu strategi pemasaran yang banyak dipakai 

adalah bauran pemasaran (marketing mix). Serta dengan adanya dukungan 

penerapan prinsip-prinsip syari’ah pada BMT tersebut. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti, terdapat 

beberapa BMT yang sudah tercatat di Pusat Koperasi Syari’ah Tasikmalaya, 

diantaranya: 

Tabel 1.1  

Data BMT yang Terdaftar di Pusat Koperasi Syari’ah Tasikmalaya 

 

NO 
BMT DI KOTA 

TASIKMALAYA 
KETERANGAN 

1 Wira Mandiri  

2 Al-Hidayah  

3 Al-Ittihad  

4 Al-Bina  

5 Mitra Mu’amalah  

6 Al-Mu’awanah  

7 An-Nahl  

8 Nurul Bahri  

9 Mitra Kita  

10 Al-Idrisiyah  

Sumber: Pusat Koperasi Syariah, 2016. 

 

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Manajer BMT An-

Nahl pada Rabu, 28 Desember 2016, menyatakan bahwa diantara kesepuluh 

BMT tersebut hanya ada 4 BMT yang dianggap layak dan bisa memenuhi 

standarisasi untuk dilakukan penelitian, yaitu: Wira Mandiri, Al-Hidayah, Al-

Ittihad dan Al-Idrisiyah. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian di KSPPS BMT Al-Ittihad, alasannya adalah peneliti menemukan 
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masalah yang bisa dijadikan salah satu penelitian, yaitu tentang penerapan 

prinsip-prinsip syari’ah pada bauran pemasaran dan kualitas pelayanan 

pengelola terhadap loyalitas nasabah. 

Penelitian ini mengukur penerapan prinsip-prinsip syari’ah dalam bauran 

pemasaran (produk, harga, tempat, promosi). Akan tetapi, dalam penelitian ini 

peneliti hanya mengambil 1 dari 4 bauran pemasaran tersebut yaitu produk 

(prinsip bagi hasil). Sementara untuk 3 bauran pemasaran jasa yang lain tidak 

diambil. Alasan peneliti berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan 

dengan wawancara terhadap Manajer KSPPS BMT Al-Ittihad pada hari 

Kamis, 29 Desember 2016 di Kantor KSPPS BMT Al-Ittihad, bahwasanya: 

Harga (price); penentuan harga jual produk sudah cukup menarik minat 

nasabah. Tempat (place); lokasi kantor berada dikawasan pasar dan termasuk 

strategis. Promosi (promotion); pemberian informasi secara emosional dengan 

mendatangi nasabah. Produk (product); produk yang ditawarkan KSPPS BMT 

Al-Ittihad sama dengan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan 

syari’ah lainnya, seperti: produk penyimpanan dana (wadi‟ah dan 

mudharabah), penyaluran dana (mudharabah, musyarakah, murabahah) serta 

jasa (gadai emas, pembayaran listrik, telepon, PDAM). Selain itu, penerapan 

berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah pada nasabah belum maksimal. Meskipun 

secara teori mereka sudah mengerti dan memahaminya. Akan tetapi, aplikasi 

di lapangan masih memiliki kendala khususnya tentang prinsip bagi hasil. 

Ketika awal akad nasabah mengerti apa yang dijelaskan pihak BMT, akan 

tetapi ketika transaksi berjalan nasabah masih bingung dengan praktek 

pembayaran atau cicilan dan tentang pembagian hasil usaha mereka serta 

kendala pembuatan laporan mingguan. 

Terlebih lagi lokasi kantor KSPPS BMT Al-Ittihad berdekatan dengan 

pesaingnya bahkan yang sudah lebih maju, seperti: Bank Mandiri, BRI, BCA, 

CIMB Niaga, BJB, BPR Artha Galunggung, BPRS Al-Wadi’ah dan lain 

sebagainya. Ini mengakibatkan pelayanan yang dilakukan pihak BMT harus 

mempunyai nilai lebih dari lembaga keuangan lainnya. Karena lembaga ini 

merupakan lembaga yang mengutamakan jasa, maka yang menjadi aset utama 
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yang harus lebih diperbaiki adalah pelayanan sumber daya manusia. Terutama 

dalam peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan pengelola untuk 

melayani nasabahnya. Disisi lain dengan jumlah pengelola hanya 7 orang, ada 

kemungkinan dalam pelayanan terhadap nasabah berdampak kurang prima. 

Dijelaskan bahwa setiaptahunnya perkembangan jumlah nasabah KSPPS 

BMT Al-Ittihadmengalami peningkatan meskipun kadang mengalami 

penurunan juga, seperti halnya pada nasabah pembiayaan khususnya 

pembiayaan yang berbasis prinsip bagi hasil. Berdasarkan data yang diperoleh 

kurun waktu 2013-2016 menjelaskan bahwasanya: 

Tabel 1.2 

Jumlah Nasabah Pembiayaan Berbasis Prinsip Bagi Hasil di KSPPS 

BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya Periode 2013-2016 

 

Tahun 
Mudharabah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Musyarakah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

2013 28 24% 17 21% 

2014 30 26% 19 24% 

2015 31 27% 23 28% 

2016 27 23% 22 27% 

Jumlah  116 100% 81 100% 

Sumber: KSPPS BMT Al-Ittihad dan data diolah, 2017. 

 

Data ini bisa dijadikan salah satu gambaran bahwasanya pembiayaan 

mudharabah lebih diminati dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah 

yang sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil. Meskipun ditahun 2016 

mengalamipenurunanpeminat. 

Disisilain, tidak bisa dipungkiri bahwasanya terdapat pula nasabah yang 

tidak loyal. Ada beberapa alasan baik internal maupun eksternal yang 

mengharuskan mereka mengundurkan diri dari status nasabah KSPPS BMT 

Al-Ittihad dan menutup rekeningnya. Meskipun begitu, masih banyak terdapat 

nasabah yang tetap bertahan dan setia sampai sekarang. 
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Berdasarkan permasalahan itu, peneliti tertarik dan terdorong untuk 

melakukan penelitian dalam rangka penyusunan proposal tesis yang berjudul “ 

Pengaruh Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Nasabah Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT Al-IttihadKota Tasikmalaya”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh implementasi prinsip bagi hasil terhadap 

loyalitas nasabah pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Al-Ittihad 

Kota Tasikmalaya? 

2. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah 

pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Al-Ittihad Kota 

Tasikmalaya?  

3. Seberapa besar pengaruh implementasi prinsip bagi hasil dan kualitas 

pelayananterhadap loyalitas nasabah pembiayaan mudharabah pada 

KSPPS BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis: 

1. Signifikansi pengaruh implementasi prinsip bagi hasil terhadap loyalitas 

nasabah pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Al-Ittihad Kota 

Tasikmalaya. 

2. Signifikansi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah 

pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya. 

3. Signifikansi pengaruh implementasi prinsip bagi hasil dan kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas nasabah pembiayaan mudharabah pada 

KSPPS BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya. 

 



7 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Akademisi 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang 

ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan bauran pemasaran, prinsip 

bagi hasil, kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah serta dapat 

dijadikan sebagai salah satu acuan mengenai sejauh mana pengaruh 

implementasi prinsip bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas nasabah. 

b. Sebagai literatur tambahan untuk penelitian mendatang khususnya 

mengenai produk dengan implementasi prinsip bagi hasil, kualitas 

pelayanan dan loyalitas nasabah. 

2. Praktisi 

a. Penelitian ini merupakan pengetahuan dan dapat dijadikan 

perbandingan antara teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan 

praktik yang terjadi di lapangan. Serta dapat diterapkan di lingkungan 

masyarakat. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi KSPPS 

BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya dalam berupaya memperbaiki 

sistem dan meningkatkan nilai perusahaan sehingga memiliki 

kemampuan untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung 

menjadi nasabah sehingga tercipta nasabah yang loyal. 

c. Sebagai bahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih 

mengetahui dan meneliti tentang prinsip bagi hasil, kualitas pelayanan 

dan loyalitas nasabah. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang masalah produk (bauran pemasaran), kualitas pelayanan 

pengelola dan loyalitas nasabah telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, 

diantaranya: 
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1. Ratna Yulia Wijayanti dan Kertati Sumekar. Jurnal (2009) dengan judul 

Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa terhadap Loyalitas Anggota pada 

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Cabang Kudus. Metode 

penelitian explanatory research menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Dengan hasil, bahwa secara simultan menunjukkan produk 

(product), harga (price), lokasi (place), promosi (promotion), penyedia 

jasa (people), proses jasa (process), dan bukti fisik (physical evidence) 

terbukti berpengaruh terhadap loyalitas anggota KJKS BMT Bina Ummat 

Sejahtera Lasem. Bahwa secara parsial hanya variabel produk (product), 

harga (price), promosi (promotion) dan proses jasa (process) yang terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas anggota KJKS BMT Bina 

Ummat Sejahtera Lasem. Sedangkan variabel lokasi (place), penyedia jasa 

(people), bukti fisik (physical evidence) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas anggota dalam menggunakan jasa KJKS BMT Bina 

Ummat Sejahtera Lasem. 

2. Nurhayati dan Fatmasaris Sukesti. Jurnal (2016) dengan judul 

Peningkatan Loyalitas Nasabah Bank Syari‟ah Melalui Peningkatan 

Kualitas Layanan dan Kepuasan Nasabah Dengan Variabel Religiusitas 

Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Bank Syari‟ah di Kota 

Semarang). Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 

Dengan hasil penelitian, kualitas layanan, kepuasan nasabah dan 

religiusitas berpengaruh dan secara bersama-sama mempengaruhi loyalitas 

nasabah bank syari’ah. Dan diketahui bahwasanya religiusitas merupakan 

variabel yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas. 

3. Sudarni. Tugas Akhir Program Magister/TAPM (2014) dengan judul 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah PT. Bank 

Muamalat Tbk. Cabang Pembantu Sibolga dengan Kepuasan Nasabah 

Sebagai Variabel Intervening. Metode analisis yang digunakan path 

regresion analysis. Hasil uji path analysis terhadap sub struktur pertama, 

semua variabel kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, 

assurance dan emphaty) berpengaruh signifikan pada kepuasan nasabah 
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(p<0.05). Nilai adjusted R
2 

sebesar 0,810. Hasil terhadap sub struktur 

kedua, hanya variabel reliability dan kepuasan nasabah yang berpengaruh 

langsung terhadap loyalitas nasabah sedangkan tangible, responsiveness, 

assurance dan emphaty tidak berpengaruh langsung terhadap loyalitas 

nasabah (p>0.05) dan nilai adjusted R
2 

sebesar 0,755. Hasil penelitian 

menunjukkan hanya variabel reliability yang berpengaruh langsung 

terhadap loyalitas nasabah. Sementara tangible, responsiveness, assurance 

dan emphaty tidak berpengaruh langsung terhadap loyalitas nasabah. 

4. Adi Krismanto. Tesis (2009) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Loyalitas Nasabah (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Semarang Pattimura). Analisis data yang digunakan 

yaitu Structural Equation Model dengan program Amos 16.0. dengan hasil 

penelitian bahwa kualitas pelayanan berdampak positif terhadap kepuasan 

nasabah. Penanganan komplain berdampak secara positif terhadap 

kepuasan nasabah. Pengembangan citra terhadap loyalitas nasabah adalah 

berdampak positif. Pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah 

adalah berakibat positif.  

5. Sariadi. Tesis (2014) dengan judul Analisis Implementasi Prinsip Bagi 

Hasil dan Risiko pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan BPRS Kota 

Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan hasil 

penelitian  terdapat kesamaan pada cara perhitungan bagi hasil pada BPRS 

Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan dalam penghimpunan dana yaitu 

dengan menggunakan Revenue Sharing. Risiko yang di hadapi oleh BPRS 

adalah nasabah menarik dana deposito sebelum jatuh tempo. Pelaksanaan 

penyaluran dana dalam akad bagi hasil di BPRS Kabupaten Deli Serdang 

dan Kota Medan menggunakan beberapa, akad Mudharabah dan akad 

Musyarakah. Perhitungan bagi hasil pada akad bagi hasil tersebut 

menggunakan Profit Sharing. Kendala operasional BPRS dalam 

implementasi prinsip Bagi Hasil dan Risiko, yaitu: nasabah tidak memiliki 

pembukuan yang sesuai standar, BPRS sulit menentukan pada tahapan 

lancar atau tidak lancar, pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan 
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kepada bank, tingkat kejujuran nasabah sangat rendah dalam hal 

perkembangan usahanya. 

6. Kartika Soetopo, David Paul Elia Saerang dan Lidia Mawikere. Jurnal dengan 

judul Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan 

Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Musyarakah dan 

Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Manado). Metode 

penelitian kualitatif yang bersifat tematik analisis. Dengan metode analisis 

data berupa tulisan yang bersumber dari lisan atau perkataan. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip mudharabah 

dan musyarakah di Bank SyariahMandiri KC Manado sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah.Sedangkan risiko dalam pembiayaan musyarakah 

dan mudharabah, terutama padapenerapannya dalam pembiayaan, relatif 

tinggi. Masih terdapat hambatan, masalah dan risiko yang sering membuat 

ketidakmampuan baik dari pihak Bank atau pihak luar. 

 

Secara umum, dari beberapa penelitian sebelumnya dapat dinyatakan 

bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

membahas tentang bauran pemasaran. Akan tetapi memiliki perbedaan yaitu 

permasalahan yang difokuskan pada implementasi prinsip bagi hasil dengan 

penelitian kuantitatif dan kualitas pelayanan difokuskan pada kualitas 

pelayanan pengelola serta responden yang merupakan nasabah KSPPS BMT 

Al-Ittihad Kota Tasikmalaya. 

 

F. KajianPustaka 

1. Prinsip Bagi Hasil 

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip dimana dilakukannya akad 

perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam 

usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang 

akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. 

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 

landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, secara 
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syari’ah prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan 

prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan 

penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan 

penabung, bank akan bertindak sebagai mudhorib “pengelola” sedangkan 

penabung bertindak sebagai shohibul maal “penyandang dana”. Antara 

keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian 

keuntungan masing-masing pihak.
3
 

Penggunaansistembagihasildalamsistemekonomi Islam dilandasipada 

Al-Quran.Dasarpijakannyaadalah:
4
 

a. Doktrinkerjasamadalamekonomi Islam 

dapatmenciptakankerjaproduktifsehari-haridarimasyarakat (QS. Al-

Baqarah: 190). 

b. Meningkatkankesejahteraandanmencegahkesengsaraansosial (QS. Ali-

Imran: 103). 

c. Melindungikepentinganekonomilemah (QS. An-Nisa: 5-10). 

 

Peraturanpemerintah No.72 Tahun 1992 

tentangprinsipbagihasil.Penentuanbagihasildihitungpadaakhirperiode.Pada

waktuakadakandisepakatitingkatnisbahnyaatauproporsibagihasil. 

Nisbahbagihasildihitungdariproporsionaldalampenyertaan 

modal.Padasetiapperiodeakuntansianggotaakanberbagihasildengan BMT 

sesuaidengantingkatnisbahnya. 

Keuntungandankerugianditanggungbersamasesuaidengantingkatnisbahnya

.
5
 

Selain dalam akad mudharabah, prinsip bagi hasil dalam 

pengaplikasiannya diterapkan juga pada akad musyarakah, muzara‟ah dan 

                                                 
3
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek(Gema Insani Press, 2001), 

137. 
4
Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari‟ah(Yogyakarta, UII Press, 2001), 

20. 
5
Muhammad Ridwan, ManajemenBaitulMaalwaTamwil (BMT)(Yogyakarta, UII Press, 2004), 

171. 
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masaqoh. Akan tetapi yang sering digunakan di lembaga keuangan 

syari’ah hanya dua saja, yaitu mudharabah dan musyarakah. 

Akad-akad yang secara umum menggunakan prinsip bagi hasil yang 

diterapkan di lembaga keuangan syari’ah, diantaranya:
6
 

a. Mudharabah 

Akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerja 

sama antara pihak pertama (malik, shahibul maal atau nasabah) sebagai 

pemilik dana dan pihak kedua („amil, mudharib atau bank 

syari’ah/lembaga keuangan syari’ah) yang bertindak sebagai pengelola 

dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan 

yang dituangkan dalam akad.  

Sedangkan, akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad 

kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal 

atau bank syari’ah/lembaga keuangan syari’ah) yang menyediakan 

seluruh modal dan pihak kedua („amil, mudharib atau nasabah) yang 

bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha 

sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan 

kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syari’ah kecuali jika pihak 

kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalu menyalahi perjanjian.  

b. Musyarakah 

Akad musyarakah adalah akad kerja sama diantara kedua belah 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak 

memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi 

sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai 

dengan porsi dana masing-masing. 

2. Kualitas Pelayanan  

Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai 

upaya pemenuhan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

                                                 
6
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. 
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mengimbangi harapan konsumen.
7
 Jika dilihat dari sudut pandang 

konsumen kualitas pelayanan sebagai penilaian pelanggan atas keunggulan 

atau keistimewaan suatu produk atau layanan secara menyeluruh. 

Kualitas pelayanan merupakan suatu pernyataan tentang sikap, 

hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara ekspektasi (harapan) 

dengan kinerja (hasil).
8
 Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan nasabah serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan nasabah.
9
 

Kualitas pelayanan merupakan pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

nasabah yang dilakukan oleh pengelola lembaga keuangan tertentu 

terhadap nasabah.  

3. Loyalitas Nasabah 

Loyalitas nasabah adalah situasi dimana konsumen atau nasabah 

bersikap positif terhadap produk atau penyedia jasa yang diikuti dengan 

pola pembeliaan ulang yang konsisten.
10

 Loyalitas pelanggan merupakan 

kedekatan pelanggan pada suatu produk atau perusahaan. 
11

 Menurut 

Rangkuti loyalitas adalah kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan, merek 

maupun produk.
12

Dalam hal ini, loyalitas pelanggan dalam lembaga 

keuangan disebut dengan loyalitas nasabah, karena nasabah merupakan 

sebutan khusus untuk pelanggan di suatu lembaga keuangan tertentu. 

Menurut Sutisna loyalitas adalah sikap menyenangi terhadap suatu merek 

yanng dipresentasikan dalam pembeliaan yang konsisten terhadap merek 

itu sepanjang waktu.
13

Loyalitas nasabah adalah sejauh mana kesetian dan 

bertahannya nasabah pada suatu lembaga keuangan yang dipilihnya. 

                                                 
7
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Edisi Kedua(Yogyakarta: Andi, 2004), 71. 

8
Usmara, Strategi Baru Manajemen Pemasaran, Cetakan Pertama(Yogyakarta: Amara Books, 

2003), 231. 
9
Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, Edisi Keempat (Yogyakarta: Andi, 2006), 59. 

10
Zulkarnain, Ilmu Menjual; Pendekatan Teoritis dan Kecakapan Menjual(Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012), 136. 
11

Simamora Bilson, Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel(Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama,  2001), 70. 
12

Freddy Rangkuti, Measuring Customer Satisfaction(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,  

2001), 31. 
13

Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Cetakan Ketiga (Bandung: PT 

Remaja Posdakarya, 2003), 41. 
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Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa lembaga keuangan 

syari’ah. Pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syari’ah 

terhadap nasabah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut.  

 

G. Kerangka Pemikiran 

Pada saat ini banyak perusahaan yang mendapatkan nasabah baru, tetapi 

kurang memperhatikan keseluruhan nasabahnya sehingga sering terjadi 

kehilangan sebagian besar nasabah lamanya. Sedangkan, nasabah yang puas 

dan loyal (setia) merupakan peluang untuk mendapatkan nasabah baru. 

Mempertahankan semua nasabah yang ada umumnya akan lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan pergantian nasabah baru, karena biaya 

untuk menarik nasabah baru bisa lebih banyak dari biaya mempertahankan 

seorang nasabah yang sudah ada.
14

 

Penerapan prinsip-prinsip syari’ah dalam produk merupakan hal yang 

sangat penting dalam operasional sebuah lembaga keuangan syari’ah. 

Penerepan prinsip-prinsip syari’ah sedikit banyaknya berpengaruh terhadap 

persepsi masyarakat yang banyak menyatakan bahwa operasional BMT sama 

saja dengan lembaga keuangan umum lainnya. 

Bagi hasil merupakan salah satu penerapan prinsip syari’ah dalam produk. 

Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku 

untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun 

sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak 

yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan 

transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran 

dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.
15

 

Kualitas adalah sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu 

produk memiliki kualitas apabila telah sesuai dengan standar kualitas yang 

telah ditentukan.
16

 Sedangkan, pelayanan diberikan sebagai tindakan atau 
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Muhammad, Teknik Perhitungan …, 23. 
16
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perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan atau nasabah. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara 

langsung melayani pelanggan. Artinya pengelola atau karyawan berhubungan 

langsung berhadapan dengan nasabah ataupun tidak langsung. 

Dalam Alquran dijelaskan tentang kualitas pelayanan pada QS.Al-Baqarah 

(2): 267 yaitu: 

















 
“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.”
17

 

Berdasarkan ayat di atas, secara umum dalam pemberian pelayanan 

dianjurkan dengan kualitas yang baik, karena kita sendiri pun ingin menerima 

pelayanan yang baik. 

Kualitas pelayanan erat kaitannya dengan loyalitas nasabah. Jika 

perusahaan dan pengelola tetap berusaha untuk menjaga proses pelayanan 

dengan sangat baik, maka akan tertanam di dalam hati nasabah dan pada 

akhirnya nasabah akan mengikuti dengan kesetiaan yang akan selalu 

diberikannya.
18
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Prinsip bagi hasil dan kualitas pelayanan pengelola mempunyai peranan 

penting dalam rangka menjalankan operasional BMT. Apabila prinsip bagi 

hasil dalam produk dan kualitas pelayanan pengelola telah memenuhi standar 

yang telah ditentukan, maka sudah dapat dipastikan akan berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah yang bersangkutan. 

Dengan demikian, secara ilustratif hubungan tersebut dapat digambarkan 

ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

r1 

     

 

      

                                                             r2 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa: (r1) implementasi prinsip bagi hasil 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas nasabah pembiayaan 

mudharabah, (r2) kualitas pelayanan berpengaruh secara siginifikan terhadap 

loyalitas nasabah pembiayaan mudharabah, (R) implementasi prinsip bagi 

hasil dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh positif dan 

siginifikan terhadap loyalitas nasabah pembiayaan mudharabah.  

Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap loyalitas 

nasabah yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, karena keterbatasan waktu, 

tenaga serta kemampuan peneliti. 

 

H. Hipotesis 

Implementasi Prinsip  

Bagi Hasil 

Kualitas Pelayanan  

Loyalitas Nasabah 

Pembiayaan Mudharabah 
R 

Faktor lain 

Gambar 1. 1 

Kerangka Pemikiran 
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Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

di lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data.
19

 

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1. Implementasi prinsip bagi hasilberpengaruh secara siginifikan terhadap 

loyalitas nasabah pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Al-Ittihad 

Kota Tasikmalaya. 

2. Kualitas pelayananberpengaruh secara siginifikan terhadap loyalitas 

nasabah pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Al-Ittihad Kota 

Tasikmalaya. 

3. Implementasi prinsip bagi hasildan kualitas pelayanan secara simultan 

berpengaruh secara siginifikan terhadap loyalitas nasabah pembiayaan 

mudharabah pada KSPPS BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya. 
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