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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan lembaga keuangan syariah sejak adanya regulasi dari payung 

hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat. Berevolusi mulai dari Undang-

undang Perbankan  No. 7 Tahun 1992, dan dikuatkan PP No. 72 Tahun 1992 dan UU 

No. 10 Tahun 1998, serta Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah seperti mendapatkan jalannya untuk membuka usaha di 

Indonesia. Melalui surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR 

tanggal 12 Mei 1999 aturan mainnya pun ditetapkan pula oleh pemerintah.1 Hasilnya, 

perkembangan lembaga keuangan ini setiap tahun mengalami peningkatan, baik dari 

segi kuantitasnya maupun aset yang dimilikinya.  

Peningkatan tersebut adalah bukti nyata bahwa bangsa Indonesia semakin hari 

semakin menaruh kepercayaan tinggi kepada lembaga keuangan berbasis syariah. 

Disamping karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang secara tegas 

dalam ajarannya mengharamkan bunga bank karena dianggap sama dengan riba, 

sebagai masyarakat muslim kiranya kurang tepat memilih lembaga keuangan 

konvensional sebagai pilihan, dan karena didukung oleh usaha dari lembaga 

keuangan syariah itu sendiri yang semakin menunjukkan citra positif dan profesional. 

                                                           

1 M. Syafi’i Antonio. Bank Syariah Analisis kekuatan, Kelemahan, peluang dan Ancaman, cet. 

III. Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 61   
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Perkembangan dan peningkatan yang dialami lembaga keuangan syariah tersebut 

tidak akan terjadi manakala manajemen yang ada tidak berusaha untuk mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat. Karena banyak sekali lembaga keuangan konvensional 

yang sudah ada sebelumnya menawarkan kualitas produk dan pelayanan yang lebih 

baik, dan masyarakat juga telah mengenal serta menggunakannya.  

Pada akhirnya sistem perbankan syariah yang ingin di wujudkan oleh bank 

Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka 

bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang 

menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan 

secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosiokultural dimana 

bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya hanya dengan cara demikian, maka 

upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima 

oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam negeri ini.2  

Saat ini di Indonesia terdapat 11 bank umum syariah, diantaranya PT Bank 

Syariah Mandiri , PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah BNI, PT 

Bank Syariah  BRI, PT. Bank Syariah Mega Indonesia , PT Bank Jabar dan Banten, 

                                                           

2 Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah. Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer. Bandung: 

Alfabeta, 2010, hal. 173   
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PT Bank Panin Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Victoria Syariah, PT 

BCA Syariah , dan PT Maybank Indonesia Syaria.3 

PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru adalah sebagai salah satu dari beberapa 

lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia merupakan salah satu bank yang 

sukses dalam meraih kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, salah satu yang perlu di 

waspadai dalam menumbuhkan keprofesionalan PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru 

yaitu dengan meningkatkan terus loyalitas nasabah yang telah terjalin. Karena akan 

berdampak positif bagi perkembangan PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru itu sendiri.  

Salah satu strategi yang harus dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru 

untuk meningkatkan loyalitas adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang 

lebih baik lagi dengan cara survey nasabah PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru untuk 

mengetahui tingkat kepuasan nasabahnya. Nasabah dalam hal ini adalah mereka para 

konsumen yang menabungkan uang mereka, maupun yang melakukan transaksi 

dengan suatu bank atau lembaga keuangan.  

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang selama ini mempengaruhi 

kepuasan konsumen secara umum, dan menjadi faktor utama dalam kepuasan 

konsumen sebuah perusahaan jasa. Peningkatan kualitas pelayanan sebagai salah satu 

motivator pengikat loyalitas konsumen adalah inti dari usaha di bidang jasa (termasuk 

di dalamnya dunia jasa keuangan syariah).4 Kualitas layanan harus dimulai dari 

kebutuhan nasabah dan berakhir pada persepsi nasabah. Semua pihak yang membeli 

                                                           

3 Infobank, 2014 
4 J. Supranto. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar. cet. 

III, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 237   
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dan mengkonsumsi jasa perbankan akan memberikan penilaian yang berbeda-beda 

terhadap kualitas layanan.5 

Strategi loyalitas pelanggan merupakan inti dari serangkaian program taktis, 

oleh sebab itu Bank BNI Syariah Cabang harus melakukan strategi untuk mencapai 

keunggulan bersaing yang membedakannya dengan perbankan lain dan mencapai 

tujuannya yaitu menjadi pemimpin pasar dalam jasa perbankan. Keunggulan bersaing 

adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai lebih yang dinilai penting 

oleh pelanggan dan membedakannya dari pesaing. Loyalitas adalah komitmen yang 

mendalam untuk berlangganan suatu produk atau jasa yang dipilih di masa 

mendatang, meskipun pengaruh situasional dan usaha-usaha pemasaran potensial 

menyebabkan tingkah laku untuk berpindah.6 Loyalitas berhubungan erat dengan 

pelayanan yang baik dan kepuasan. Dalam dunia perbankan, nasabah akan menjadi 

loyal apabila nasabah merasa nyaman dengan pelayanan bank tersebut dan nasabah 

merasa puas dengan pelayanan maupun produk bank tersebut. 

Loyalitas nasabah memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, alasannya 

karena dengan loyalitas nasabah akan berdampak terhadap kinerja perusahaan dan 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menjadi alasan 

utama bagi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan hidup perusahaan.7  

                                                           

5 Khusnul Khotimah, Analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank 

BRI cabang Semarang, ( Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2011), hal 7. 
6 Usi Usmara, Pemikiran Kreatif Pemasaran, (Yogyakarta: Amara Books, 2008), 116. 
7 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran..., 23. 
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Oleh karena itu, sangat diperlukan penerapan pelayanan yang baik dalam 

memasarkan produknya, agar para nasabah mendapatkan kepuasan atas pelayanan 

sehingga nasabah akan menjadi loyal dan tentunya menjadi keuntungan tersendiri 

bagi PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru itu sendiri. Berikut ini adalah perkembangan 

nasabah PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru pada Tahun 2012 sampai bulan 

Juni Tahun 2017. 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat perkembangan jumlah nasabah PT. 

Bank BNI Syariah Pekanbaru dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang 

cenderung meningkat dari 24.242 nasabah menjadi 53.654 nasabah. Jumlah nasabah 

deposito pada Tahun 2012 tercatat 286 nasabah, Tahun 2013 sebanyak 242 nasabah, 

Tahun 2014 sebanyak 344 nasabah, Tahun 2015 sebanyak 472, Tahun 2016 sebanyak 

573 nasabah dan Tahun 2017 sebanyak 577 nasabah. Jumlah nasabah tabungan pada 

            Tabel 1.1 

              Jumlah Nasabah Penghimpun Dana (funding) 

              PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru 

          Tahun 2012 s/d 2017 

No Produk  
TAHUN 

2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

1 Deposito 286 242 344 472 573 577 

2 Tabungan  21.750 20.385 34.088 41.823 50.033 52.809 

3 Giro 194 197 219 214 256 268 

Total 

  

24.242  

  

22.837  

  

36.665  

  

44.524  

   

52.878  

 

53.654 

Sumber Data: LBU Bank Indonesia Provinsi Riau, Tahun 2017 

           *Data LBU Periode Triwulan I (pertama) Juni 2017 



6 

 

Tahun 2012 tercatat 21.750 nasabah, Tahun 2013 sebanyak 20.385 nasabah, Tahun 

2014 sebanyak 34.088 nasabah, Tahun 2015 sebanyak 41.823, Tahun 2016 sebanyak 

50.033 nasabah dan Tahun 2017 sebanyak 52.809 nasabah. Sementara itu Jumlah 

nasabah Giro pada Tahun 2012 tercatat 194 nasabah, Tahun 2013 sebanyak 197 

nasabah, Tahun 2014 sebanyak 219 nasabah, Tahun 2015 sebanyak 214, Tahun 2016 

sebanyak 256 nasabah dan Tahun 2017 sebanyak 268 nasabah. 

Deposito bagi hasil sendiri merupakan suatu tabungan yang dijalankan 

berdasarkan akad mudharabah. Dimana nasabah akan mendapatkan bagi hasil 

sebagai keuntungan yang akan didapatnya karena telah menyimpan dananya dengan  

menggunakan deposito bagi hasil. Pada sistem bagi hasil ini pembagian keuntungan 

didasarkan pada nisbah atau persentase yang telah ditentukan sesuai dengan 

kesepakatan pada awal perjanjian antara nasabah (shahibul maal) dan pihak bank 

(mudharib) tanpa adanya unsur  paksaan, dan dengan menabung di bank syariah akan 

relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam, karena akan mendapatkan 

keuntungan  atau bagi hasil yang dihasilkan dari bisnis yang halal.8  

Tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk menabung. Ketika tingkat bagi hasil deposito tinggi, 

masyarakat akan lebih cenderung mendepositokan uangnya dari pada dikonsumsi 

keseluruhan. Hal itu dikarenakan tidak semua nasabah merupakan nasabah loyalitas 

                                                           

8 Muhammad. 2004. Teknik Menghitung Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank 

Syariah.Yogyakarta: UII Press 
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Deposito Tabungan Giro

1 2012 389,917,000,000 690,522,000,000 345,671,000,000

2 2013 537,360,000,000 811,775,000,000 371,650,000,000

3 2014 715,614,547,120 1,173,157,345,642 594,546,019,553

4 2015 608,334,846,154 1,453,786,053,588 582,820,466,117

5 2016 964,944,706,796 1,827,334,697,333 728,745,018,278

6 2017 74,016,946,755 193,598,784,550 80,366,516,669

No. Tahun
Jenis Produk

yang memilih menggunakan jasa perbankan disebabkan faktor keyakinan. Berikut 

data produk dana PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru: 

Tabel 1.2 

Laporan Penghimpun Dana (funding) PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru 

Tahun 2012 s/d 2017 (Dalam Rupiah) 

      Sumber Data: LBU Bank Indonesia Provinsi Riau, Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 1.2 Laporan dana PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru 

sepanjang 5 (lima) tahun terakhir. Terdapat peningkatan produk nilai pada semua 

produk dari Tahun 2012 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2017. Produk Deposito 

pada tahun 2012 tecatat Rp389,917,000,000 sampai dengan Rp74,016,946,755 pada 

Bulan Juni Tahun 2017. Namun terjadi penurunan nilai pada Tahun 2015 yang 

mencapai Rp608,334,846,154. Sementara itu, produk Tabungan yang terus 

meningkat dari tahun 2012 tercatat Rp690,522,000,000 menjadi Rp193,598,784,550 

pada Bulan Juni tahun 2017. Hal yang sama ditunjukkan oleh produk Giro,  tercatat 

pada nilai Rp345,671,000,000 di tahun 2012 yang terus meningkat menembus nilai 

Rp80,366,516,669 di bulan Juni Tahun 2017. 

Dengan lahirnya bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil 

sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, merupakan peluang 
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bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan 

peluang karena umat Islam berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa 

keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi 

dana masyarakat untuk pemberdayaan pembangunan ekonomi umat.9 

Ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank 

konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh 

para banker,10 diantaranya (1) Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil 

dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan 

nasabah; (2) Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan 

bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang 

berimbang; (3) Prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip 

dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta) akan tetapi 

tidak sedikit lembaga keuangan yang berbasis syariah, akan tetapi pada praktek 

pelaksanaanya tidak ubahnya dengan lembaga keuangan konvensional. 

Oleh karena ketiga prinsip itu banyak masyarakat yang tertarik untuk 

berinvestasi pada bank syariah. Investasi syariah lebih logis dan cenderung tidak 

memberatkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi investasi karena dalam 

investasi syariah tidak mengenal adanya bunga. Keuntungan yang di dapat dalam 

                                                           

9 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan 

Takaful, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 55 
10 Boesono. 2007. Perbedaan Prinsip Operasional Bank Syari’ah dengan Bank Konvensional  

 



9 

 

 

 

investasi syariah adalah murni hasil dari perputaran uang yang tidak memiliki jumlah 

angka tertentu baik secara nominal maupun persentase dalam pembagian hasil. 

Hal ini nampak dari jumlah nasabah yang memiliki kenaikan ataupun 

penurunan pada perbankkan syariah dan adanya perkembangan perbankan syariah 

yang pesat dan tantangan bank syariah dalam meningkatkan kepercayaan dan 

loyalitas deposan pada PT. Bank BNI syariah Pekanbaru membuat peneliti tertarik 

untuk meniliti dengan judul “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BNI 

Syariah Pekanbaru”. 

B. Definisi Istilah 

1. Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal 

bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila 

kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika 

mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin 

adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi.11 

2. Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang dan 

jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi. Bagi 

perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan yang berkualitas 

                                                           

11 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.26. 
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pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan apabila 

perusahaan ingin mencapai keberhasilan.12 

3. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli 

atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski 

pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan 

beralih.13 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah: 

1. Data laporan penghimpun dana (funding) PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru, 

terdapat peningkatan nilai deposito, tabungan dan giro pada semua produk dari 

tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2017. 

2. Jumlah Nasabah Penghimpun Dana (funding) PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru 

tahun 2012 s/d bulan Juni tahun 2017 yang cenderung meningkat dari 24.242 

nasabah menjadi 53.654 nasabah. 

 

 

 
2. Batasan Masalah 

                                                           

12 Kotler, Philip, 2002, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi Milenium, Jakarta, 
13 Kotler, Philip, 2002, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi Milenium, Jakarta, 

 



11 

 

 

 

Mengingat  tingkat bagi hasil deposito dan kualitas pelayanan pada bank 

syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah untuk 

menabung di PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru. Ketika tingkat bagi hasil deposito 

tinggi, kualitas pelayanan tinggi maka masyarakat akan loyal dan lebih cenderung 

mendepositokan uangnya dari pada dikonsumsi keseluruhan. Agar pembahasan 

penelitian terarah, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan masalah yaitu 

Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan Kualitas  Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Nasabah Pada PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru. 

3.  Rumusan Masalah. 

Rumusan masalah yang penulis angkat terhadap latar belakang masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh sistem bagi hasil Deposito Mudharabah terhadap 

loyalitas nasabah pada PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru? 

2. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah 

pada PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru? 

3. Apakah terdapat pengaruh sistem bagi hasil Deposito Mudharabah dan 

Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah PT. Bank BNI Syariah 

Pekanbaru? 

 

 

4. Tujuan Penelitian 



12 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem bagi hasil Deposito Mudharabah terhadap  

loyalitas nasabah pada PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah 

pada PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru. 

3. Untuk menganalisis pengaruh sistem bagi hasil Deposito Mudharabah dan 

Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah PT. Bank BNI Syariah 

Pekanbaru. 

5. Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi, atau masukan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi positif terhadap studi Ekonomi 

Islam, khususnya dalam penelitian ini mengenai pengaruh sistem bagi hasil deposito 

mudharabah dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank BNI 

Syariah Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

b. Secara Praktis 
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1. PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak PT. Bank BNI 

Syariah Pekanbaru untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil deposito 

mudharabah dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah, agar dapat 

lebih menerapkan sistem bagi hasil deposito dan lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan tersebut dalam menjalankan perusahaannya agar berhasil 

menjadi perbankan syariah yang diimpikan oleh masyarakat dan bisa lebih 

berkembang. 

2. Bagi Penulis, 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai 

pengaruh sistem bagi hasil deposito mudharabah dan kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam sistem bagi hasil khususnya 

kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah. 

 


