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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Perbankan Syariah 

1. Pengertian Perbankan Syariah 

Berdasarkan UU.No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa 

Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.1 

Menurut Muhammad Antonio, menyatakan bahwa, Bank Islam atau 

selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah “bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga, operasionalnya dan produknya dikembangkan 

berlandaskan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW”.2 

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua penegertian, yaitu 

Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.3 Bank Islam 

adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) 

adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-

Qur’an dan Hadist. 

                                                           
1 Undang-undang Republik Indonesia No.2 thn 2008 tentang  Perbankan Syariah hlm.2.  
2 Antonio, Muhammad, Bank Syariah : dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 

hlm. 2. 
3 Karnaen Perwataatmadja dan M.Syafe’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, 

Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1997, hlm. 1. 
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Islamic bank abides by Islamic law, the shari’a ( formally shari’a Islami’iah 

but generally abbreviated to shari’ah or sharia).4 Berdasarkan pengertian diatas, 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah lembaga 

yang semua kegiatan usahanya dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip 

syariah atau hukum islam dengan Al-Quran sebagai sumber hukumnya. 

2. Landasan Hukum Perbankan Syariah 

 Dalam sistem perbankan antara bank syariah dan konvensional yang 

membedakan keduanya yaitu sistem bunga dan bagi hasil yang diterapkan, sistem 

bunga dianggap sebagian ulama adalah riba, dan itu tidak boleh diterapkan oleh bank 

syariah dengan  berlandaskan Al Quran menjelaskan tentang larangan riba pada surat 

An-nisa :160-161  

َوَأْخِذِهُم  )160(ا فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت َهلُْم َوِبَصدِِّهْم َعْن َسِبيِل ا	َِّ َكِثريً 
ُهْم َعَذا3ً  161أَلِيًما ( الّر3َِ َوَقْد ُ>ُوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس 3ِْلَباِطِل َوأَْعَتْد6َ لِْلَكاِفرِيَن ِمنـْ  

 

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas 

(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi 

mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan 

Allah (160), dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal 

Sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka 

memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa 

yang pedih (161).”5  
 

                                                           
4 Hassan, M. Kabir, Lewis, Mervin K. (2007). Handbook of Islamic Banking. Edward Elgar 

Publishing Inc. Cheltenham, UK. 
5
 Slamet Wiyono,  Cara Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan 

PAPSI, (Jakarta : Gramedia Widiasaraba Indonesia, 2005), hal 22. 
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Dengan adanya pelarangan riba ini, Allah SWT telah memberikan keleluasaan 

praktek ekonomi yang halal. Dalam bank syariah sudah mencari solusi untuk 

menghindari akan praktik riba ini dengan adanya sistem bagi hasil yang dijalankan. 

a. Landasan Hukum Positif 

Selain dari landasan al-Qur’an dan hadist, secara hukum positif juga ada 

landasan tentang aturan kegiatan bank syariah. Berikut ada beberapa Undang-Undang 

dan Peraturan Tentang Bank Syariah : 

1)  Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

 Sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang 

secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan 

kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga), sebaliknya pula 

bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak 

diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6)”, 

maka jalan bagi operasional Perbankan Syari’ah semakin luas. 

2)  Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi 

siapa saja yang akan mendirikan bank syari’ah maupun yang ingin mengkonversi dari 

sistem konvensional menjadi sistem syari’ah. Namun, UU No. 10 tahun 1998 ini 

sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual sistem. 

Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang 
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melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha 

dengan berdasarkan prinsip syariah melalui : 

a. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru 

b. Pengubahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan 

usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syari’ah.6 

3) Undang-Undang No. 23 Tahun 20037 

  UU No. 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI 

untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang 

mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank 

system. 

4)  Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

  Beberapa aspek penting dalam UU No. 21 tahun 2008: Pertama, adanya 

kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi Bank Syariah, kecuali bagi bank-bank 

syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 (pasal 5 

no. 4). Bagi bank umum konvensional (BUK) diwajibkan mencantumkan nama 

syariah setelah nama bank (pasal 5 no. 5). Kedua, adanya sanksi bagi pemegang 

saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27).  

 Ketiga, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI 

harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini peraturan 

                                                           
6  Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, hal 77. 
7 Beberapa Peraturan Terkait Bank Syariah 26/12/2011   Berita Luar Kampus, Pojok 

Keuangan, http://ampindo-blitar.ac.id/beberapa-peraturan-terkait-bank-syariah/. Diakses : 16-05-2014. 
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Bank Indonesia/PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite 

perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen Agama, dan 

unsur masyarakat dengan komposisi yag berimbang dan memiliki keahlian di bidang 

syariah (pasal 26). Keempat, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. 

Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar 

harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 

  Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad 

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 

Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU No. 21 

Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi yang dikenakan pajak 

sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah. 

5)  Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan Syariah 

a. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. 

b. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia 

No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. 

c. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank mum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah.8 

                                                           
8 Beberapa Peraturan Terkait Bank Syariah, http://ampindo-blitar.ac.id/beberapa-peraturan-

terkait-bank-syariah/. Diakses : 16-05-2014. 
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3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah 

Bank syariah mempunyai batasan-batasan yang harus dijalankan dalam 

kegiatan operasionalnya karena harus berdasarkan pada syariat Islam, itu sebabnya 

bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah) 

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah 

untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan 

dananya dalam bentuk al-wadiah. Fasilitas al-wadiah bisa diberikan untuk tujuan 

investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan.9 Al-

Wadiah dapat diartikan sebagi titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik 

individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si 

penitip menghendaki Secara umum terdapat dua jenis Al-wadiah, yaitu10: 

1) Wadiah Yad Al-Amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak 

penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang 

dititipkan dan tidak bertanggunga jawab atas kerusakan atau kehilangan 

barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima 

titipan.  

2) Wadiah Yad Adh-Dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak 

penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat 

                                                           
9   Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta, AMPYKPN, 2005) , hal 87 
10 Slamet Wiyono, Cara Memahami Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI, ( 

Jakarta : PT Grasindo, 2006), hal 33 
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memanfaatkan barang / uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap 

kehilangan atau kerusakan barang / uang titipan. 

b. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) 

 Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil 

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini 

terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan 

nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah :11 

1) Al-Mudharabah 

 Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan 

pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika 

usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik 

dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola 

dana. Akad mudharabah secara umum dibagi menjadi dua jenis :12 

a) Mudharabah Muthlaqah adalah pemilik dana memberikan keleluasan 

penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha 

yang dianggapnya baik dan menguntungkan. 

                                                           
11  Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta, AMPYKPN, 2005) , hal 87. 
12 Slamet Wiyono, Cara Memahami Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI, ( 

Jakarta : PT Grasindo, 2006), hal 122. 
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b) Mudharabah muqayyadah adalah bentuk pemilik dana menentukan syarat 

dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut 

dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.13 

2) Al-Musyarakah 

 Al-Musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua 

pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang halal dan produktif dengan 

kesepakatan bahwa  keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang 

disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.14 

c. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah) 

 Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, 

dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat 

nasabah sebagai agen bank melalukan pembelian barang atas nama bank, kemudian 

bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli 

ditambah keuntungan (margin).15 Implikasinya berupa: 

1) Al-Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Salam adalah akad jual beli suatu barang di mana harganya dibayar dengan 

                                                           
13 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Pustaka Alvabet Anggota 

IKAPI, 2009), hal 24. 
14 Slamet Wiyono, Cara Memahami Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI, ( 

Jakarta : PT Grasindo, 2006), hal 50. 
15 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta, AMPYKPN, 2005) , hal 87.  
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segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka 

waktu yang disepakati.16 

2) Istishna’ adalah akad jual beli antara pemesan/pembeli dan 

produsen/penjual dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat 

lebih dulu dengan kriteria yang jelas, yang juga bertindak sebagai penjual. 

Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau 

ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu..17 

d. Prinsip Sewa (Al-Ijarah) 

 Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas 

barang itu sendiri.18  Al-Ijarah terbagi atas dua jenis: 

1) Ijarah, sewa murni 

2) Ijarah al muntahiya bin tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli. 

e. Prinsip Jasa (Fee Based service) 

 Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. 

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: 

1) Al-Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama 

mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak 

                                                           
16  Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Pustaka Alvabet Anggota 

IKAPI, 2009), hal 29 
17  Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,,, hal 30. 
18 Slamet Wiyono, Cara Memahami Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI, ( 

Jakarta : PT Grasindo, 2006), hal 44 
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pertama. Seperti halnya nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili 

dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer. 

2) Al-Kafalah adalah menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung 

jawab seseorang dalam pelunasan/ pembayaran utang, dan dengan demikian 

keduanya dipandang terutang.19 Seperti jaminan yang diberikan oleh penanggung 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung. 

3) Al-Hawalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak 

lain.20 Seperti pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang 

wajib menanggungnya. 

4) Ar-Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang mungkin 

untuk ditarik kembali.21 Seperti menahan salah satu harta milik si peminjam 

sebagi jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 

5) Al-Qardh adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan 

imbalan.22 Seperti pemberian harta kepada orag lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan. 

 

 

                                                           
19 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,, hal 34 
20 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, ,, hal 35. 
21 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,, ,hal 33. 
22 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,,, hal 31 
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4. Fungsi Perbankan Syariah 

Banyak pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi 

bank syariah ini yang menyamakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional 

sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank 

syariah yang bersangkutan. Akan tetapi sebenarnya selain berfungsi sebagaimana 

bank pada umumnya, fungsi lain yang dimiliki bank syariah sebagai lokomotif 

perekonomian Islam yang mengacu pada syariat Islam sebagi landasan dasarnya 

adalah sebagi berikut : 

a. Manajer Investasi, bahwa bank Islam berperan besar dari dana yang 

dihimpun karena besar kecilnya pendapatan tergantung pada pengolalaan 

yang sungguh-sungguh dan profesionalisme bank. 

b. Investor, bank menginvestasikan dana yang disimpan di bank sebagaimana 

pola investasi yang dianjurkan dalam syariat, misalnya mudharabah, 

murabahah, saam dan istisna’. 

c. Jasa Keuangan, memberikan jasa layanan keuangan seperti jasa kliring, 

transfer, dan gaji dengan memperhatikan syariat Islam dan jasa keuangan 

lain. 

d. Konsep perbankan islam mengharuskan bank Islam untuk memberikan 

pelayanan sosial. Sebagaimana zakat, infaq, kemudian pinjaman kebajikan, 

yang sesuai dengan prinsip syariah. 23 

 
                                                           

23 Sofyan S, harahap, Akuntansi Perbankan Islam, (Jakarta: IPPEI Usakti, 2005), hal. 5 
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B. Loyalitas Nasabah  

1.  Pengertian Loyalitas Nasabah 

Gramer dan Brown dalam Utomo24 memberikan definisi mengenai Loyalitas 

yaitu derajat sejauh mana seorang nasabah menunjukkan perilaku pembelian berulang 

dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu disposisi atau kecenderungan sikap positif 

terhadap penyedia jasa, dan hanya mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia 

jasa ini pada saat muncul kebutuhan untuk memakai jasa ini.  

Dari definisi yang disampaikan Gramer dan Brown, nasabah yang loyal tidak 

hanya seorang pembeli yang melakukan pembelian berulang, tetapi juga 

mempertahankan sikap positif terhadap penyedia jasa. Dalam hal ini merupakan 

kesetiaan nasabah terhadap lembaga keuangan, yaitu bank. Pada umumnya, loyalitas 

berkaitan dengan kesetiaan, sikap menurut, dan mau menerima apa adanya serta tidak 

mudah bergeser pada tujuan lain. Dalam konsep marketing, loyalitas erat kaitannya 

dengan nasabah atau loyalitas nasabah, yang tidak lain merupakan bentuk kesetiaan 

nasabah kepada kualitas produk suatu bank. Loyalitas nasabah menurut Griffin dalam 

Sorayanti Utami25 adalah komitmen untuk membela secara mendalam untuk membeli 

kembali atau berlangganan kembali produk atau layanan yang dipilih secara konsisten 

                                                           
24 Utomo, Priyanto Doyo, “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas 

Konsumen Pada Operator Telepon Seluler”, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 
27. 

25 Sorayanti Utami, “The Influence Of Customers‟ Trust On Customer Loyalty”, 
International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom Vol. III, Issue 7, 

July 2015, Dept. of Management, Faculty of Economics, University of Syiah Kuala, Darussalam, 
Banda Aceh, Indonesia, hlm. 645. 
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di masa depan, meskipun pengaruh situasi dan upaya pemasaran memiliki potensi 

untuk menyebabkan perubahan dalam tingkah laku. 

Parasuraman dalam Akbar dan Parvez26 bahwa loyalitas nasabah sebagai 

kerangka berpikir nasabah yang memegangi sikap yang disukai terhadap sebuah 

perusahaan, berkomitmen untuk membeli lagi produk/jasa perusahaan serta 

merekomendasikan produk/jasa tersebut. Sedangkan Loyalitas menurut Tjiptono27 

adalah situasi dimana nasabah bersikap positif terhadap produk atau produsen 

(penyedia jasa/produk) dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas merupakan suatu sikap 

positif nasabah terhadap suatu produk atau jasa maupun pada perusahaan itu sendiri 

yang disertai dengan komitmen untuk membeli produk atau jasa perusahaan tersebut 

dan merekomendasikannya pada pihak lain.  

Fenomena semacam ini kalau dikaitkan dengan industri perbankan di 

Indonesia maka pihak bank harus mengambil langkah yang tepat dengan 

mempertahankan nasabah yang loyal. Karena dengan nasabah yang loyal tersebut 

tentu akan memberikan banyak keuntungan. Diantaranya adalah tidak mudah nasabah 

tersebut untuk dipengaruhi agar berpindah ke produk pesaing. Bahkan yang tidak 

kalah pentingnya, nasabah yang telah loyal besar kemungkinan untuk selalu 

memberikan rekomendasi kepada nasabah lain untuk turut memanfaatkan produk 

                                                           
26 Akbar, Muhammad Muzahid dan Noorjahan Parvez,“Impact of sevice, qualit, trust and 

customer satisfaction on customer loyalty. ABAC Vol. 29, No. 1,( January-April), pp.24-38, 2009, hlm. 
27. 

27 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm. 111. 
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tersebut. Diantara faktor yang menyebabkan nasabah loyal terhadap suatu Bank 

adalah faktor tingkat nilai nasabah, kualitas produk, kualitas jasa syariah dan 

kepuasan nasabah.  

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Loyalitas Nasabah.  

Menunjuk pada pendapat Adi Krismanto terdapat beberapa variabel yang bisa 

mempengaruhi loyalitas Nasabah, yaitu:28 

1. Kualitas Pelayanan. 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.29 

Kualitas dapat juga didefinisikan sebagai tingkat mutu yang diharapkan dan 

pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen.30 Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun.31  

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Pada 

umumnya pelayanan yang tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta 

pembelian ulang yang lebih sering. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

                                                           
28 Krismanto, Adi Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah (Studi 

Kasus Pada BRI Cabang Semarang Patimura), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 
Semarang, 2009. 

29 Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, Pemasaran Strategik, Yogyakarta: Andi, 2012. 
30 Fajar, Laksana, 2008. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu 
31 Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. 2001. Prinsip-prinsip Pemasaran edisi ke VIII jilid 8. 

Jakarta: Penerbit Erlangga. 



28 

 

 

 

akan mempengaruhi loyalitas nasabah. Karena dengan kualitas layanan yang baik 

maka nasabah akan tetap loyal terhadap bank yang dipilihnya. 

2.  Penanganan Komplain. 

Penanganan komplain nasabah pada bank saat ini menjadi salah satu kunci 

utama suatu bank dapat terus tumbuh dan berkembang, karena apabila nasabah 

merasa tidak mendapatkan layanan yang baik saat menyampaikan keluhan maka 

nasabah akan dengan mudahnya untuk berpindah ke bank lain yang dianggap bisa 

memberikan layanan terhadap komplain dengan baik.32 Penanganan komplain oleh 

bank menjadi alat untuk mendongkrak perolehan profit bank bersangkutan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan komplain sangat mempengaruhi 

loyalitas nasabah pada bank yang dipilihnya. Karena hal tersebut berkaitan dengan 

penilaian masing-masing individu para nasabah. 

3. Citra  

Sebuah lembaga perbankan akan dianggap berhasil dalam membangun citra 

banknya apabila berhasil untuk menciptakan atau membangun suatu hal yang 

menyenangkan dan dapat berhasil untuk menarik minat nasabah, baik itu nasabah 

baru maupun nasabah yang telah ada. Nasabah akan cenderung mendatangi atau akan 

menjadi bagian dari perusahaan (bank) tersebut apabila telah memiliki gambaran 

tentang apa yang akan dialami dan dirasakan dengan berdasarkan pada pengalaman-

                                                           
32 Jarrar, Mustafa, Ruben Verlinden, Robert Meersman, (2003), “Ontology-based Customer 

Complaint Management “, Workshop on Regulatory Ontologies and The Modeling of Complaint Regulations 
(Worm), p.1-14  
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pengalaman transaksi atau informasi sebelumnya dari bank-bank pesaing atau 

menurut cerita dari nasabah.33 

Hal di atas menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh dari nasabah lama 

bisa dijadikan bahan evaluasi atas citra suatu bank bagi nasabah untuk bisa 

digabungkan dengan pengalamannya sendiri yang dialaminya untuk kemudian 

menentukan penilainnya sendiri terhadap citra suatu bank. Nasabah tidak mengalami 

secara langsung biasanya akan mendapatkan informasi dari iklan di media atau dari 

cerita orang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa citra bank dapat 

mempengaruhi loyalitas nasabah. Karena hal tersebut di pengaruhi oleh persepsi 

nasabah terhadap bank yang dipilihnya. 

4. Kepuasan 

Kepuasan nasabah adalah perasaan seseorang yang puas atau sebaliknya 

setelah membandingkan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah 

produk dan jasa.34 Salah satu hal yang diperlukan dalam mencapai loyalitas nasabah 

adalah kepuasan. Kepuasan nasabah akan mempengaruhi loyalitas nasabah. Karena 

apabila nasabah tersebut merasa puas maka sikap loyal nasabah tersebut akan 

bertambah dengan sendirinya. 

 

 

                                                           
33 Bontis, Nick., and Lorne D. Booker (2007). The mediating effect of orgnizational 

reputation on customer loyalty and service recomendation in banking industry. Management Decion. 
Vol. 45, No. 9 p. 1426-1445. 

34 Kotler, Philip, Marketing Management, New Jersey: Prentice Hall, 2000. 
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3. Tahapan dan Tingkat Loyalitas 

Pembentukan nasabah yang mempunyai sifat loyal menurut Hill yang 

diterjemahkan oleh Ratih Hurriyati menjelaskan  tahapan loyalitas terbagi menjadi 

enam tahapan yaitu Suspect, Prospect, Customer, Clients, Advocates dan Partners. 

Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:35 

1. Suspect meliputi semua orang yang diyakini akan membeli (membutuhkan) 

barang atau jasa, tetapi belum memiliki informasi tentang barang atau jasa 

perusahaan. 

2. Prospect adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan jasa tertentu,  

dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap ini, meskipun 

mereka belum melakukan pembelian tetapi telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan jasa yang ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain 

(word of mouth). 

3. Customer pada tahap ini pelanggan sudah melakukan hubungan transaksi 

dengan perusahaan, tetap tidak mempunyai perasaan positif terhadap 

perusahaan loyalitas pada tahap ini belum terlihat. 

4. Clients meliputi semua pelanggan yang telah membeli barang atau jasa 

yang dibutuhkan dan ditawarkan perusahaan secara teratur, hubungan ini 

berlangsung lama, dan mereka telah memiliki sifat retention. 

                                                           
35 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen,…. hal, 132. 
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5. Advocates pada tahap ini, clients secara aktif mendukung perusahaan 

dengan memberikan rekomendasi kepada orang lain agar mau membeli 

barang atau jasa perusahaan tersebut. 

6. Partners pada tahap terakhir ini telah terjadi hubungan yang kuat dan 

saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan, pada tahap ini 

pula pelanggan berani menolak produk atau jasa dari perusahaan lain. 

4. Indikator Loyalitas Nasabah 

Menurut Kartajaya Hermawan bahwa karakteristik loyalitas nasabah dapat 

didasarkan pada perilaku pembeli antara lain:36 

a. Melakukan pembelian berulang secara teratur (repeat purchase). 

a. Membeli antarlini produk dan jasa (purchase across product lines). 

b. Mereferensikan kepada orang lain (referrals). 

c. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing (retention). 

Nasabah yang loyal merupakan aset yang tidak ternilai bagi perusahaan. 

Bagaimana menilai nasabah itu loyal atau tidak, Tjiptono,37 mengemukakan beberapa 

karakteristik nasabah yang loyal, diantaranya adalah : 

a. Melakukan pembelian yang konsisten. Nasabah membeli kembali produk 

yang sama yang ditawarkan oleh perusahaan. 

                                                           
36 Hermawan Kartajaya, Boosting Loyalty Marketing Performance, (Markplus Inc, Jakarta & 

Mizan Pustaka, Bandung ) hlm. 4. 
37 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, (Andi Offset, Yogyakarta, 2000), hlm. 100-108. 
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b. Merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain. Nasabah 

melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan dengan produk 

tersebut kepada orang lain. 

c. Nasabah tidak akan beralih ke produk pesaing. 

Nasabah tidak tertarik terhadap produk sejenis dari perusahaan lain. 

Lupiyoadi38, Nasabah yang loyal akan menunjukkan ciri-ciri yaitu: 

a. Repeat berarti Nasabah akan selalu membeli produk atau jasa pada 

perusahaan tersebut apabila membutuhkan.  

b. Retention berarti Nasabah tidak akan terpengaruh kepada pelayanan oleh 

pihak lain. 

c. Referral, apabila Nasabah telah mempromosikan produk atau jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan kepada orang lain dan akan diam serta 

memberitahukan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan itu buruk. 

Sedangkan indikator loyalitas nasabah menurut Griffin dalam Sorayanti 

Utami39, adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
38 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa teori dan Praktik, (Salemba Empat, 

Jakarta, 2001), hlm. 161. 
39 Sorayanti Utami, “The Influence Of Customers‟ Trust On Customer Loyalty”, 

International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom Vol. III, Issue7, 

July 2015, Dept. of Management, Faculty of Economics, University of Syiah Kuala, Darussalam, 
Banda Aceh, Indonesia, hlm. 645. 
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1. Re-purchase : Para nasabah menggunakan kembali produk produk bank 

syariah . 

2. Buying between product lines and services : Para nasabah menambah 

menggunakan produk - produk yang lain yang di tawarkan bank syariah.  

3. Refer to others : Para nasabah merekomendasikan produk-produk bank 

syariah kepada orang lain. 

4. Immunity against Competitors : Para nasabah menolak untuk mengakui 

adanya jenis-jenis produk bank lain. 

5. Merancang Dan Menciptakan Loyalitas. 

Loyalitas konsumen tidak bisa tercipta begitu saja, tetapi harus dirancang oleh 

perusahaan atau bank. Ada beberapa tahapan perancangan loyalitas konsumen, 

yaitu:40 

1. Define Segmen pelanggan. 

a. Identifikasi segmen pelanggan. 

b. Definisikan nilai pelanggan sasaran dan tentukan nilai pelanggan nama 

yang menjadi pendorong keputusan pembelian dan penciptaan 

loyalitas. 

c. Ciptakan diferensiasi brand image.  

2. Design the branded costumers experience. 

a. Mengembangkan pemahaman customer experience.  

                                                           
40 Smith, D. Ronald.2005. Strategic Planning For Public Relations. Second Edition. 

Lawrence Erlbaum Associates Publisher. London 
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b. Merancang perilaku karyawan untuk merealisasikan brand promise.  

3. Define Segmen pelanggan. 

a. Identifikasi segmen pelanggan. 

b. Definisikan nilai pelanggan sasaran dan tentukan nilai pelanggan nama 

yang menjadi pendorong keputusan pembelian dan penciptaan 

loyalitas. 

c. Ciptakan diferensiasi brand image.  

4. Design the branded costumers experience. 

a. Mengembangkan pemahaman customer experience.  

b. Merancang perilaku karyawan untuk merealisasikan brand promise.  

c. Merancang perubahan strategi secara keseluruhan untuk 

merealisasikan pengalaman yang baru.  

5.  Equip People and Deliver Consistenly  

a. Mempersiapkan pemimpin untuk menjalankan dan memberikan 

pengalaman kepada pelanggan.  

b. Melengkapi pengetahuan dan keahlian karyawan untuk 

mengembangkan dan memberikan pengalaman kepada pelanggan 

dalam setiap interaksi yang dilakukan pelanggan terhadap perusahaan.  

c. Memperkuat kinerja perusahaan melalui pengukuran dan tindakan 

kepemimpinan.  
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6. Sustain and People Deliver Performance  

a. Gunakan respon timbal balik pelanggan dan karyawan untuk 

memelihara pelanggan secara berkesinambungan dan mempertahankan 

pengalaman pelanggan.  

b. Membentuk kerja sama antara sistem HRD (human resource 

development) dengan proses bisnis yang terlibat langsung dalam 

memberikan dan menciptakan pengalaman pelanggan.  

c. Secara terus menerus mengembangkan dan mengkomunikasikan hasil 

untuk menanamkan branded Customer Experience yang telah 

dijalankan perusahaan 

7. Define Segmen pelanggan. 

a. Identifikasi segmen pelanggan. 

b. Definisikan nilai pelanggan sasaran dan tentukan nilai pelanggan nama 

yang menjadi pendorong keputusan pembelian dan penciptaan 

loyalitas. 

c. Ciptakan diferensiasi brand image.  

8. Design the branded costumers experience. 

a. Mengembangkan pemahaman customer experience.  

b. Merancang perilaku karyawan untuk merealisasikan brand promise.  

c. Merancang perubahan strategi secara keseluruhan untuk 

merealisasikan pengalaman yang baru.  
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9.  Equip People and Deliver Consistenly  

a. Mempersiapkan pemimpin untuk menjalankan dan memberikan 

pengalaman kepada pelanggan.  

b. Melengkapi pengetahuan dan keahlian karyawan untuk 

mengembangkan dan memberikan pengalaman kepada pelanggan 

dalam setiap interaksi yang dilakukan pelanggan terhadap perusahaan.  

c. Memperkuat kinerja perusahaan melalui pengukuran dan tindakan 

kepemimpinan.  

10. Sustain and People Deliver Performance  

a. Gunakan respon timbal balik pelanggan dan karyawan untuk 

memelihara pelanggan secara berkesinambungan dan mempertahankan 

pengalaman pelanggan.  

b. Membentuk kerja sama antara sistem HRD (human resource 

development) dengan proses bisnis yang terlibat langsung dalam 

memberikan dan menciptakan pengalaman pelanggan.  

c. Secara terus menerus mengembangkan dan mengkomunikasikan hasil 

untuk menanamkan branded Customer Experience yang telah 

dijalankan perusahaan. 

6. Loyalitas Dalam Perspektif Islam 

Loyalitas dalam Islam disebut dengan al-wala’. Secara etimologi, alwala’ 

memiliki beberapa makna antara lain mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat 
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kepada sesuatu. Konsep loyalitas dalam Islam atau al-wala’ adalah ketundukan 

mutlak kepada Allah SWT dalam wujud menjalankan syariah Islam sepenuhnya. 

Loyalitas pelanggan dalam Islam terjadi apabila aktivitas muamalah itu dapat 

memberi manfaat yang saling menguntungkan kedua belah pihak, karena 

terpenuhinya kewajiban serta hak masing-masing melalui penerapan nilai-nilai 

Islam.41 

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal 

kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam hal muamalah, setiap 

muslim harus qana’ah mengenai hal-hal yang sudah didapatkan dan tidak 

diperbolehkan menggunakan prinsip yang tidak sesuai dengan syariah, walaupun 

dengan alasan ingin mendapatkan harta lebih banyak dan untuk menghidupi keluarga.  

Dalam QS. At-Taubah: 59 dijelaskan bahwa,42 

ُ ِمْن َفْضِلِه َوَرسُ  َّZ َسيُْؤتِيَنا ُ َّZ َوَرُسولُهُ َوَقالُوا َحْسبَُنا ُ َّZ َوَلْو أَنَُّهْم َرُضوا َما آتَاُهُم ِ َّZ ولُهُ إِنَّا إَِلى

 َراِغبُونَ 

Artinya : “Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah 

dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: “Cukuplah Allah bagi kami, 

Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) 

Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap 

kepada Allah”, (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).” 

 

Sebuah transaksi ekonomi pasti tak terlepas dari penjualan dan pembelian 

yang mana hal ini digambarkan dalam bentuk kepuasan pelanggan terhadap produk 

                                                           
41 Moch.Zulfa,Pengaruh KualitasPelayanan Islami dan Citra TerhadapKepuasan dan 

Loyalitas Pasien RumahSakit Islam Jawa Tengah.Disertasi tidakditerbitkan. Surabaya: Program 
PascaSarjana Universitas Airlangga, 2010. 

42 Muhammad Rais, Mushaf Jalalain, Al-Qur’an Terjemah Per Kata ....., h. 196. 
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atau jasa yang diperoleh dari penjualan. Berkaitan dengan penyediaan layanan 

pelanggan, Islam juga telah mengatur bagaimana cara untuk menghasilkan layanan 

yang berkualitas bagi pelanggannya. Pencapaian kualitas layanan yang terbaik pada 

organisasi atau perusahaan memerlukan dasar bangunan manajemen Islam yang 

kokoh atau disebut juga dengan “Total Islam Quality (TIQ)”, dimana dasar bangunan 

tersebut bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist, dan dapat terbentuk jika ada 

instrumen-instrumen berikut, yaitu:43 

1. Harus didasari oleh kesabaran yang kuat. 

2. Komitmen jangka panjang. 

3. Perbaikan kualitas layanan terus menerus. 

4. Kerjasama dan hormat/respect terhadap setiap orang. 

5. Pendidikan dan latihan. 

Bukti keimanan seseorang adalah adanya amal nyata dalam kehidupan sehari-

hari oleh karena iman bukan sekadar pengakuan kosong belaka tanpa mampu 

memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Selain merespon seluruh 

amal Islami dan menyerapnya ke dalam ruang kehidupannya. Seorang Mukmin juga 

harus selalu loyal dan memberikan wala’-nya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia harus 

mencintai dan mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi seluruh perbuatan 

yang dilarang. Tidak hanya dalam hablumminallah, dalam muamalah pun manusia 

juga. Loyalitas dalam muamalah ini tidak hanya memperhatikan siapa saja yang 

                                                           
43 Zulfitri, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Mega Syariah 

Cabang Jakarta, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2012, h. 206. 
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memberi keuntungan bagi kita, akan tetapi harus memperhatikan perkara-perkara 

syariah yang telah dituntun oleh agama Islam. 

Selain itu sekarang sudah mulai merebaknya lembaga keuangan yang berbasis 

syariah mempermudah pemilihan pemberian loyalitas kepada sesuatu yang 

menguntungkan dan terbebas dari unsur syariah. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS.Al-Maidah: 54-55: 

ُ ِبقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّوَن َّZ هُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َيأْتِي

ةٍ َعَلى اْلَكافِِريَن يَُجاِهدُوَن ِفي ِ يُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء  أَِعزَّ َّZ َوَال َيَخافُوَن لَْوَمةَ َالِئٍم ذَِلَك َفْضُل ِ َّZ َسبِيِل

ُ َواِسٌع َعِليٌم ( َّZَكاةَ 54َو َالةَ َويُْؤتُوَن الزَّ ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ َّZ إِنََّما َوِليُُّكُم (

55وَن (َوُهْم َراِكعُ   

Artinya : 54. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang 

murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum 

yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang 

bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras 

terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak 

takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, 

diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. 

55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-

orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, 

seraya mereka tunduk (kepada Allah). 

 

Di sisi lain, seorang mukmin tidak boleh loyal dan cinta terhadap musuh-

musuh Islam. Dalam kategori hablumminannaas ini, berarti kita tidak diperbolehkan 

bekerjasama apalagi menjual loyalitas muslim kepada hal-hal yang berbau riba.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Ali-Imron: 28,44  

                                                           
44 Ibid, h. 53. 
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َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن الْ  ِ ِفي َشْيٍء إِالَّ أَْن َال يَت َّZ َكافِِريَن أَْوِلَياَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن َيْفعَْل ذَِلَك فََلْيَس ِمَن

ِ اْلَمِصيرُ  َّZ َنْفَسهُ َوإَِلى ُ َّZ ُرُكُم َّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً َويَُحذِّ  تَت

Artinya : Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi 

wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat 

demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena 

(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah 

memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah 

kembali (mu). 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, loyalitas nasabah dalam 

perspektif Islam merupakan suatu komitmen untuk bertahan secara mendalam dengan 

melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali dengan produk atau jasa yang 

terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 

C. Bagi Hasil 

1. Pengertian Bagi Hasil 

Kalau mekanisme bank konvensional menggunakan instrumen bunga, maka 

lain lagi dengan bank syariah yang menggunakan instrumen bagi hasilnya. Dan ini 

menjadi karakteristik bank syariah dengan sistem bagi hasil yang di terapkan. Bank 

menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama 

antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama, dan 

pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelola bisnis sehari-hari. Keuntungan yang 

diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati 
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sebelumnya.45 Nisbah bagi hasil merupakan faktor terpenting dalam menentukan bagi 

hasil di Bank Syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama 

antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi 

hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek diantaranya: data usaha, kemampuan angsuran, 

hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.46 

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit sharing 

dalam kamus ekonomi diartikan pembagiaan laba. Secara definisi profit sharing 

diartikan “ distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan “. 

Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan 

yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat 

berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. 

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku 

untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis koorporasi (kerjasama). Pihak-pihak 

yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan 

transparasi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan 

pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan 

pribadi yang menjalankan proyek.  

Keuntungan bagi hasil harus dibagi secara proporsional antara shohibul mal 

dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan 

bisnis mudharabah, dapat disimpulkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan 

                                                           
45 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Pustaka Alvabet Anggota 

IKAPI, 2009), hal 59 
46 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta, AMPYKPN, 2005) , hal 123. 
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bersih harus dibagi antara shohibul mal dengan mudharib sesuai dengan proposi yang 

disepakati sebelumnya dan secara ekspelit disebut dalam perjanjian awal. Tidak ada 

pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti maal telah dibayar 

kembali. Jika ada pembagiaan keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan 

dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.47 

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilakukan dengan 

transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk megetahui tingkat bagi hasil pada 

periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau 

pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para 

pihak, maka semua aspek yang terkaitan dengan usaha harus disepakati dalam 

kontrak, agar antara pihak dapat saling mengingatkan.48 

2. Konsep Bagi Hasil 

Konsep bagi hasil yang diberlakukan di bank syariah sangat berbeda dengan 

konsep bunga yang di terapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah konsep 

bagi hasil adalah sebagai  berikut : 

a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan 

bank  yang bertindak sebagai pengelola dana.  

b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut 

dalam sistem pool of fund selanjutnya akan menginvestasikan dana 

                                                           
47 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, hal 105-106.  
48 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul M aal, (Yogyakarta, UU II Pres,2004) hal 120. 
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tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta 

memenuhi aspek syariah 

c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup 

kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktunya berlakunya kesepakatan 

tersebut.49  

3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Di Bank Syariah 

Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya 

hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor. Faktor-faktor mempengaruhi 

tersebut ada yang berdampak langsung dan tidak langsung.50 

1. Faktor langsung  

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi 

hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil.  

a. Investment rate merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan 

dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini 

berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.  

b. Jumlah dana yang disedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana 

dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Investment 

rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan 

akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.  

 

                                                           
49 Slamet Wiyono, Cara Memahami Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI, ( 

Jakarta : PT Grasindo, 2006), hal 59. 
50 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta, AMPYKPN, 2005) , hal 110 
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c. Nisbah 51  

1) Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan 

dan disetujui pada awal perjanjian. 

2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.  

3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, 

misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 

4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainya 

sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempo.   

2. Faktor tidak langsung  

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah  

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.  

1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. 

Pendapatan yang “Dibagihasilkan” merupakan pendapatan   yang 

diterima dikurangi biaya-biaya.  

2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue 

sharing.  

b. Kebijakan akunting (prinsip dan  metode akuntansi) 

 Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang 

diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.52   

 

                                                           
51 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, hal 110 
52 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta, AMPYKPN, 2005) , hal 111. 
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4. Indikator Bagi Hasil 

Menurut Adiwarman A. Karim bahwa sistem bagi hasil dapat didasarkan 5 

(lima) indikator antara lain:53 

1. Kerjasama. 

a. Hubungan antara kedua belah pihak dengan ukuran tingkat hubungan yang erat 

antara kedua belah pihak dan tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak. 

b. Feedback atau timbal balik yang didapat kedua belah pihak dengan ukuran 

tingkat komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan tingkat pencapaian 

hasil yang didapat antara kedua belah pihak. 

2. Perjanjian. 

Kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak dengan ukuran tingkat 

persetujuan antara kedua belah, tingkat hak dan kewajiban antara kedua belah 

pihak dan tingkat ketentuan/peraturan antar kedua belah pihak. 

3. Profit Sharing (Nisbah). 

Persentase pembagian nisbah antara kedua belah pihak dengan ukuran tingkat 

pembagian nisbah pada awal akad.  

4. Tepat Waktu (On Time). 

a. Penyediaan dana yang tepat waktu dengan ukuran tingkat kesesuaian kebutuhan 

nasabah terhadap dana yang disesuaikan dan tingkat keluhan terhadap 

penyediaan dana. 

                                                           
53 Adiwarman A Karim. 2011. Bank Islam Analilsis Fiqih dan Keuangan, edisi 4. Jakarta : 

PT. Rajawali Pers. 
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b. Pelayanan jasa yang maksimal ditawarkan pihak bank dengan ukuran tingkat 

kepuasan nasabah dan tingkat keluhan terhadap pelayanan jasa. 

5. Pengelola Dana (Mudharib). 

Kepercayaan rasa percaya nasabah kepada pihak bank terhadap keputusan nasabah 

dengan ukuran tingkat keyakinan nasabah terhadap bank dan tingkat kepercayaan 

nasabah. 

5. Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem : 

1. Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan 

setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat 

digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. 

2. Bagi hasil (Revenue Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari total 

pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan 

untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.54 

Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan 

kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.55 Pada perbankan syariah istilah 

yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan 

sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil 

usaha yang telah dilakukan. 

                                                           

54   www.e-syariah.com , dilihat pada tanggal 30 Maret 2017. 
55 Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI,  Konsep, Produk dan Implementasi 

Operasional Bank Syari’ah, (Jakarta : Djambatan, 2001), hlm. 264. 
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Sistem profit and loss sharing  dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari 

perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (enterpreneur) 

dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat 

kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua 

pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha 

mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. 56   

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara 

utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil 

dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. 

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian 

setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha 

merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, 

dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance.57 

Sedangkan dengan istilah revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan 

didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya 

bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima 

oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar 

yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan 

investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil 

                                                           

56 Murasa Sarkaniputra, Surat Tanggapan atas surat MUI, (Jakarta, 29 April 2003), hlm.3. 
57 Syamsul Falah, Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari’ah, Makalah disampaikan pada 

seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2016. 
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yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga 

pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu 

diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, 

layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik 

dana.58 

 Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang 

mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai 

biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena 

mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan 

sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar 

dari bagian shahibul maal. Sedangkan, untuk profit sharing diterapkan berdasarkan 

pendapat dari Abu hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa mudharib dapat 

membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja 

baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan 

bahwa mudharib boleh menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam 

keadaan menetap atau bepergian dengan ijin shahibul maal, tetapi besarnya nafkah 

yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para 

pedagang dan tidak boros.59 

 

 

                                                           
58 Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Op.Cit. 
59 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta : PT. 

Grasindo, 2005), hlm. 118. 
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D. Kualitas Pelayanan 

1. Pengertian Pelayanan 

  Salah satu cara agar penjualan jasa satu perusahaan lebih  unggul 

dibandingkan para pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang 

berkualitas dan bermutu yang memenuhi tingkat kepentingan konsumen. Tingkat 

kepentingan konsumen terhadap jasa yang akan mereka terima dapat dibentuk 

berdasarkan pengalaman dan saran yang mereka peroleh. Konsumen memilih 

pemberi jasa berdasarkan peringkat kepentingan. Dan setelah menikmati jasa tersebut 

mereka cenderung akan membandingkannya dengan  yang mereka harapkan.   

      Menurut Edy Soeryatno Soegito mengemukakan bahwa : Pelayanan adalah 

setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainya 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan 

produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik60. Sedangkan 

Atep Adya Barata mengemukakan  bahwa “ pelayanan adalah daya tarik yang besar 

bagi para pelanggan, sehingga korporat bisnis seringkali menggunakan sebagai alat 

promosi untuk menarik minat pelanggan. 

    Pelayanan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang/organisasi 

untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen.61 Sedangkan tujuan 

memberikan pelayanan adalah untuk memberikan kepuasan kepada konsumen atau 

pelanggan, sehingga berakibat dengan dihasilkannya nilai tambah bagi perusahaan. 

                                                           
60 Eddy Soeryatno Soegito, Marketing Research : Panduan Bagi Manajer,Pimpinan, 

Perusahaan Organisasi, ( Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hal 152. 
61 Kasmir, Etika Customer Service, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 15 
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  Dalam meningkatkan kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut 

pandangan bank saja, akan tetapi harus dipandang dari sudut nasabah.  Karena itu, 

dalam merumuskan strategi dan program pelayanan, bank harus berorentasi pada 

kepentingan pelanggan dengan memperhatikan komponen kualitas nasabah. 

2. Pengertian Kualitas Layanan 

Kualitas layanan sangat bergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi dan 

manusia. Faktor manusia memegang kontribusi terbesar sehingga kualitas layanan 

lebih sulit ditiru dibandingkan dengan kualitas produk dan harga.  Salah satu faktor 

yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah kemampuan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

  Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra mengemukakan bahwa 

kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu 

sesuai dengan ekspektasi pelanggan.62 Berdasarkan definisi diatas, kualitas jasa bisa 

diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampainya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

       Dari beberapa penjelasan diatas bisa di simpulkan bahwa kualitas pelayanan 

adalah keseluruhan citra serta sifat satu produk atau pelayanan yang berpengaruh 

pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan dalam penyampain 

harus mengimbangi dengan harapan pelanggan. 

                                                           
62 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Service, Citra Wisata dan Satisfaction,( 

Yogyakarta : Andi,2005) hal 121.  
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Menurut Tjiptono, ada 4 karakteristik pokok pelayanan (jasa) yang 

membedakannya dengan barang , yaitu :63  

a. Intangibility : tidak ada bentuk fisiknya sehingga tidak dapat dilihat, oleh 

karena itu pemasar menggunakan sejumlah alat untuk membuktikan 

kualitas pelayanan (jasa) yang ditawarkan. 

b. Inseparability : pelayanan (jasa) yang dijual tidak terpisahkan dari orang 

yang memasarkan. Pelayanan (jasa) diproduksi dan dikonsumsi pada saat 

yang bersamaan. Service provider (penyedia jasa) dan customer 

(pelanggan) akan bertemu secara langsung maupun tidak langsung 

sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan (jasa) dan karena itu 

pula tidak dapat distandarisasi. 

c. Variability : pelayanan (jasa) yang beragam sangat tergantung siapa yang 

menyajikan, oleh karena itu untuk dapat mengendalikan kualitas, BNI 

melakukan seleksi yang ketat dan pelatihan yang tersistem bagi SDM nya, 

menstandarisasi proses kinerja pelayanan (jasa) diseluruh internal BNI, 

memonitor kepuasan pelanggan melalui survei atau kotak saran. 

d. Perishability : Karena sifatnya yang tidak dapat disimpan, maka BNI harus 

mampu menjaga kontinuitas pelayanan terhadap nasabah. 

Menurut Zeitham dan Bitner,64 Kualitas pelayanan (jasa), adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

                                                           
63 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa. (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), hlm. 25. 
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untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan demikian ada 2 faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan (jasa), yaitu : expected service dan perceived 

Service. Apabila pelayanan (jasa) yang diterima atau dirasakan (perceived service) 

sesuai dengan yang diharapkan (expected service), maka kualitas pelayanan (jasa) 

dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan (jasa) yang diterima melampaui 

harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan (jasa) dipersepsikan sebagai kualitas 

yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan (jasa) yang di terima lebih rendah dari pada 

yang di harapkan, maka kualitas pelayanan (jasa) dipersepsikan buruk. Maka, baik 

tidaknya kualitas pelayanan (jasa) tergantung pada penyedia pelayanan (jasa) dalam 

memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 

3. Dimensi Kualitas Pelayanan 

  Pelayanan yang cepat dan praktis menjadikan harapan setiap nasabah yang 

berhubungan dengan bank tersebut, sebab itu perlu memperhatikan faktor yang paling 

dominan dalam mempengaruhi konsumen agar merasa puas. Ada lima karakteristik 

yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan jasa, yaitu :65 

a. Responsive (daya tanggap) adalah suatu respon/kesiapan karyawan untuk 

memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

b. Reliability (kehandalan) adalah konsistensi kerja dan kemampuan untuk 

dipercaya. Hal ini bahwa perusahaan memberikan jasanya secara tepat 

semenjak saat pertama kali. Selain itu berarti bahwa perusahaan yang 

                                                                                                                                                                      

64 Zeithaml, dkk, Service Marketing. (New York : McGraw Hill Inc, Int’l Edition, 2002), 
hlm. 40. 

65 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 44 
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bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya sesuai 

dengan jadwal yang disepakati.66 

c. Assurance (jaminan) adalah kemampuan karyawan atas pengetahuan 

terhadap produk secara tepat, kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau 

kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan 

informasi dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan. 

d. Emphaty (perhatian) adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan 

perhatian yang bersifat individual atau pribadi kepada para konsumen. 

e. Tangibles (kemampuan fisik) adalah suatu bentuk penampilan fisik, 

peralatan personal, media komunikasi dan hal-hal lainnya yang bersifat 

fisik.67 

4. Indikator dari masing – masing dimensi kualitas pelayanan : 

a. Untuk dimensi Responsiveness (Respon/Ketanggapan),terdiri atas indikator:  

1. Merespon setiap pelanggan/ pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan  

2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat  

  3. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat  

  4. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas  

b. Untuk dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas indikator:  

1. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan  

                                                           

66 Amirullah,Metodelogi Penelitian Manajemen : Disertai Contoh Judul Penelitian dan 

Proposal, (Malang: Bayumedia Publising Anggota IKAPI, 2013), hal 274. 
67 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 44 
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2. Memiliki standar pelayanan yang jelas  

3.Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam 

proses pelayanan  

4.Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan  

c. Untuk dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator:  

1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan  

2. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan  

3. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan  

d. Untuk dimensi Emphaty (Empati), terdiri atas indikator:  

1. Mendahulukan kepentingan pemohon/ pelanggan  

2. Petugas melayani dengan sikap ramah  

3. Petugas melayani dengan sikap sopan santun  

4. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda- bedakan)  

5. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan  

e. Untuk dimensi Tangible (Berwujud), terdiri atas indikator:  

1. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan  

2. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan  

3. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan  

4. Kemudahan proses dan akses layanan  

5. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan  
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5. Faktor – Faktor Yang Menentukan Kualitas Pelayanan: 

Sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas kepuasan pelanggan (jasa) 

yang di kembangkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Zeithaml, Berry dan 

Parasuraman  meliputi 10 dimensi, yaitu:68 

1. Tangibles ; keberadaan fisik pemberi pelayanan, meliputi tempat parkir, fasilitas 

gedung, tata letak dan tampilan barang, kenyamanan fasilitas fisik, peralatan dan 

perlengkapan modern. 

2.  Reliabilitym ; mencakup 2 hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan 

kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan 

memberikan pelayanan (jasa) nya secara tepat sejak saat pertama (right in the firts 

time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi 

janjinya. 

 3. Responsiveness ; pelayanan yang baik harus disertai dengan tingkat 

keikutsertaan/keterlibatan dan daya adaptasi yang tinggi, yaitu membantu dengan 

segera memecahkan masalah.  

4. Competence ; pelayanan yang baik harus di dasarkan kepada 

kecakapan/keterampilan yang tinggi.  

5.  Access ;  meliputi memberikan/menyediakan keinginan pelanggan dan pelayanan 

yang mudah dihubungi.  

6. Courtesy ; pelayanan yang baik harus disertai dengan sikap keramahan, kesopanan 

 kepada pihak yang dilayani.  
                                                           

68 Parasuraman, Delivering Service Quality. (New York : Mc Milan, 2002), hlm. 21. 
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7. Communication ; pelayanan yang baik harus didasarkan kepada kemampuan 

berkomunikasi yang baik dengan pihak yang di layani. 

 8. Credibility ; pelayanan yang baik harus dapat memberikan rasa kepercayaan yang 

tinggi kepada pihak yang di layani.  

9. Security ; pelayanan yang baik harus memberikan rasa aman kepada pihak yang di 

layani dan membebaskan dari segala resiko atau keragu-raguan pelanggan. 

10.Understanding The Customer ; pelayanan yang baik harus didasarkan kepada 

kemampuan menanggapi atau rasa pengertian kepada keinginan pihak yang 

dilayani. 

Dalam pengembangan selanjutnya pada tahun 1990, kualitas pelayanan (jasa) 

dikelompokkan ke dalam 5 dimensi oleh Parasuraman, yaitu:69  

1. Bukti Langsung (Tangible), yaitu ; sebagai fasilitas yang dapat dilihat dan di 

gunakan perusahaan dalam upaya memenuhi kepuasan pelanggan, seperti gedung 

kantor, peralatan kantor, penampilan karyawan dan lain lain. 

2. Kendala (Reliability), yaitu ; kemampuan memberikan pelayanan kepada 

pelanggan sesuai dengan yang di harapkan, seperti kemampuan dalam menempati 

janji, kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan untuk meminimumkan 

kesalahan. 

3. Daya Tanggap (Responsiveness) yaitu ; sebagai sikap tanggap, mau mendengarkan 

dan merespon pelanggan dalam upaya memuaskan pelanggan, misalnya : mampu 

                                                           
69 Zeithaml, dkk, Op.Cit,hlm. 26. 
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memberikan informasi secara benar dan tepat, tidak menunjukan sikap sok sibuk 

dan mampu memberikan pertolongan dengan segera. 

4. Jaminan (Assurance) yaitu ; kemampuan karyawan dalam menimbulkan 

kepercayaan dan keyakinan pelanggan melalui pengetahuan, kesopanan serta 

menghargai perasaan pelanggan. 

5.  Kepedulian/Empati (Emphaty) yaitu ; kemampuan atau kesediaan karyawan 

memberikan perhatian yang bersifat pribadi, seperti bersikap ramah, memahami 

kebutuhan dan peduli kepada pelanggannya. 

Dalam 5 dimensi kualitas pelayanan yang baru ini, dimensi Competence, 

Credibility dan Security dikelompokkan ke dalam dimensi Assurance, sedangkan 

dimensi Access, Courtesy, Communication dan Understanding dikelompokkan ke 

dalam dimensi Emphaty. 

Kualitas pelayanan berfokus terhadap evaluasi yang mencerminkan persepsi 

pelanggan dari dimensi yang spesifik tentang pelayanan. Dan juga bahwa kualitas 

pelayanan merupakan komponen dari pada kepuasan pelanggan. Dalam hal ini bahwa 

kualitas pelayanan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan 

pelanggan.70 

6. Dimensi Kualitas Pelayanan Dalam Prespektif Islam 

  Perusahaan tentunya tidaklah hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan 

semata dalam kualitas pelayanan yang diberikan. Akan tetapi sebagai seorang muslim 

dalam memberikan pelayanan haruslah mendasarkan pada nilai-nilai syariah guna 
                                                           

70 Ibid, hlm. 85. 
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mewujudkan nilai ketaqwaan sekaligus membuktikan konsistensi keimannanya dalam 

rangka menjalankan nilai Syariat Islam. 

  Dalam pandangan Islam yang dijadikan tolak ukur untuk menilai kualitas 

pelayanan terhadap konsumen yaitu standarisasi syariah. Oleh karena itu, variabel-

variabel yang diuji tidaklah murni menggunakan teori konvensional saja namun 

menjadikan syariah sebagai standar penilaian teori tersebut. 71 

a. Responsive (daya tanggap) 

  Suatu respon/kesigapan karyawan dalam membantu konsumen dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. 

Sesuai dengan firman Allah pada QS. Al-Maidah: 1  

َغْيَر ُمِحلِّي  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا ِباْلعُقُوِد ۚ أُِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمةُ اْألَْنعَاِم إِالَّ َما يُتْلَٰى َعلَْيُكمْ 

َ يَْحُكُم َما يُِريدُ  َّZ َّْيِد َوأَْنتُْم ُحُرٌم ۗ إِن  الصَّ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalakan 

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.”72 

 

b. Reliability (kehandalan) 

  Suatu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan akurat dan 

terpercaya. Sebagai seorang muslim, telah ada contoh teladan yang tentunya bisa 

                                                           

71 Prasetyo Adi, Analisis pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap kepuasan Nasabah BMT Kaffah 

Yogyakarta, (STAIN Surakarta: Sem Institute Yogyakarta, 2008), hal. 33 
72 Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-qur’an, Al-Qur’an Penerjemah, (Madinah: Kompleck 

Percetakan Al-Qur’an Karim Kepunyaan Raja Fardh,1425) , hal 156 
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dijadikan pedoman dalam menjalankan aktifitas perniagaan/muamalah. Allah SWT 

berfirman dalam QS. Al-Ahzab: 21  

 َ َّZ َواْليَْوَم اْآلِخَر َوذََكَر َ َّZ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو ِ َّZ َكثِيًراَلقَْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل  

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Alah dan 

(kedatangan) hari Kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 73 

 
c. Assurance (jaminan) 

 Kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, 

kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau kesopanan dalam memberikan pelayanan, 

keterampilan dalam memberikan informasi dan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. 

 Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen hendaklah selalu 

memperhatikan etika berkomunikasi, supaya tidak melakukan manipulasi pada waktu 

menawarkan produk maupun berbicara dengan kebohongan. Sehingga perusahaan 

tetap mendapatkan kepercayaan dari konsumen, dan yang terpenting adalah tidak 

melanggar syariat dalam bermu’amalah. Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-

Syu’ara’: 181-182  

182(َوِزنُوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيِم  )181(أَْوفُوا اْلَكْيَل َوَال تَُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسِريَن   

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan 

timbanglah dengan timbangan yang benar.” 

 
 
 
 
                                                           

73 Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-qur’an, Al-Qur’an Penerjemah, (Madinah: 
Kompleck Percetakan Al-Qur’an Karim Kepunyaan Raja Fardh,1425) , hal 586 
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d. Emphaty (perhatiaan) 

   Kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian yang bersifat 

individual atau pribadi kepada para konsumen. Perhatian yang diberikan oleh 

perusahaan kepada konsumen haruslah dilandasi dengan aspek keimanan dalam 

rangka mengikuti seruan Allah SWT untuk selalu berbuat baik kepada orang lain.  

Allah telah berfirman dalam QS. An-nahl: 90  

ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَٰى َوَيْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوالْ  َ َيأُْمُر ِباْلعَْدِل َواْإلِ َّZ ََّبْغيِ ۚ َيِعُظُكْم إِن

 َلعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepdamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.”74 

 

e. Tangibles (kemampuan fisik)  

  Suatu bentuk penampilan fisik, peralatan personal, media komunikasi dan hal-

hal lainnya yang bersifat fisik. 

   Salah satu catatan penting bagi pelaku lembaga keuangan syariah, bahwa 

dalam menjalankan operasional perusahaannya harus memperhatikan sisi penampilan 

fisik para pengelola maupun karyawannya dalam hal berbusana yang santun, beretika, 

dan syar’i.  

 

 

                                                           
74 Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-qur’an, Al-Qur’an Penerjemah, (Madinah: 

Komplek Percetakan Al-Qur’an Karim Kepunyaan Raja Fardh,1425) , hal 415. 



61 

 

 

 

Hal ini sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan dalam QS. Al-A’raf: 26  

ِلَك َخْيٌر ۚ ذَٰ  ِ ِلَك ِمْن آَيا بَِني آدََم قَْد أَْنَزْلَنا َعلَْيُكْم ِلبَاًسا يَُواِري َسْوآتُِكْم َوِريًشا ۖ َوِلَباُس التَّْقَوٰى ذَٰ َّZ َياِت

 َلعَلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ 

Artinya : “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 

pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. 

Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah 

sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka 

selalu ingat.75”  
 

7. Etiket Pelayanan Dalam Perbankan 

Di dalam dunia perbankan, masalah etiket sangat mutlak untuk diketahui dan 

dijalankan agar nasabah merasa dihargai, dihormati, dan diselesaikan masalahnya. 

Dalam praktiknya, dasar-dasar etiket perbankan yang harus dijalankan oleh setiap 

karyawan adalah sebagai berikut:76 

a. Ingin membantu setiap keinginan dan kebutuhan nasabah sampai tuntas. 

b. Selalu memberikan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi 

nasabah. 

c. Sopan dan ramah dalam melayani nasabah tanpa melakukan diskriminasi 

dalam bentuk apapun. 

d. Memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam menghadapi setiap tindak 

tanduk para nasabah. 

e. Menjaga perasaan nasabah agar tetap merasa tenang, nyaman dan 

menimbulkan kepercayaan. 

                                                           
75 Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-qur’an, Al-Qur’an Penerjemah, (Madinah: 

Kompleck Percetakan Al-Qur’an Karim Kepunyaan Raja Fardh,1425) , hal 224 
76 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Prenada Media), hal. 187 
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f.  Dapat menahan emosi dari setiap kasus yang dihadapi terutama dalam 

melayani nasabah yang berperilaku kurang baik. 

g. Menyenangkan orang lain merupakan sikap yang harus selalu ditunjukkan 

oleh setiap karyawan bank 

  Sikap dan perilaku diatas merupakan bagian penting diterapkan pada bank 

syariah karena pada pengimplikasian etika tersebut maka nasabah akan lebih dihargai, 

dihormati dan nantinya nasabah merasa lebih bersahabat. 

8. Larangan Dalam Etiket Pelayanan 

  Dalam etika pelayanan ada harus dijaga oleh bank untuk melayani konsumen 

dan ada larangan yang tidak boleh dilakukan dalam melayani konsumen. Secara 

umum, larangan dalam etiket pelayanan adalah sebagi berikut: 

a. Dilarang berpakaian sembarangan. 

b. Dilarang melayani nasabah sambil makan, minum, merokok dan 

mengunyah permen karet. 

c. Dilarang melayani nasabah sambil mengobrol dengan pegawai lain. 

d. Dilarang menampakkan wajah cemberut, dan sedih di hadapan nasabah. 

e. Dilarang untuk berdebat secara kasar dengan nasabah. 

f. Dilarang berbicara dengan volume yang terlalu keras. 

g. Dilarang meminta imbalan atau janji-janji tertentu kepada nasabah.77 

  Apabila etika pelayanan yang dilarang ada yang dilakukan nantinya bisa jadi 

ada nasabah yang kecewa dan berpindah ke bank yang lain, yang menurut konsumen 
                                                           

77 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Prenada Media), hal. 197-198. 
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lebih baik dalam melayani. Jadi bank harus berhati-hati agar tidak adanya 

pelanggaran dalam etika pelayanan.  

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.78 Adapun penelitian yang 

relevan adalah penelitian: 

  

No Penulis 

Tahun 

Judul Variabel Hasil Saran 

Dependent Independent 

1 

 

Edi 
Rusandi, 
(2004) 

Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Loyalitas 
Anggota 
Koperasi 
Karyawan 
Omedata 
(K2O) di 
PT. 
Omedata 
Elektronik 
Bandung. 

Loyalitas 
(Y) 

Kualitas 
Pelayanan 
(X1) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa secara 
parsial hanya 
variabel 
tangible,reliability, 
responsiveness, 
assurance dan  
emphaty dari 
kualitas pelayanan 
yang berpengaruh 
terhadap loyalitas 
anggota. Secara 
simultan variabel 
kualitas pelayanan  
berpengaruh 
terhadap loyalitas 
anggota koperasi 
karyawan  omedata 
(K2O)  

Agar koperasi 
karyawan 
omedata 
(K2O) perlu 
segera 
meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 
dengan 
memprioritask
an pada 
dimensi dan 
komponen 
yang 
dianggap 
penting oleh 
anggota, 
sementara 
tingkat 
kinerjanya 
belum baik. 

                                                           
78 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 135. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
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2 Achmad 
Tavip 
Janaedi, 
(2010) 

Analisis 
Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan
Keadilan 
dan 
Kepuasan 
Nasabah 
terhadap 
Loyalitas 
Nasabah 
Bank 
Syariah  
(Studi 
pada 
nasabah 
bank 
syariah di 
propinsi 
riau) 

Loyalitas 
(Y) 

Kualitas 
pelayanan(X1) 
Keadilan (X2), 
Kepuasan 
nasabah (X3) 

Metode 
pengambilan 
sampel penelitian 
adalah judgment 

sampling. 
Ditemukan bahwa 
loyalitas nasabah 
bank syariah 
dibangun melalui 
kualitas pelayanan 
dan kepuasan 
nasabah. Nasabah 
yang mendapatkan 
pelayanan yang 
baik akan merasa 
puas dan akan tetap 
loyal terhadap bank 
syariah. Sementara 
itu, keadilan bagi 
hasil yang sesuai 
dengan yang 
diharapkan akan 
membuat nasabah 
merasa puas, tetapi 
keadilan bagi hasil 
tidak berpengaruh 
terhadap loyalitas 
nasabah. 

Mengindikasi
kan bahwa 
jasa bank 
syariah harus 
lebih 
menigkatkan 
kualitas 
pelayanan dan 
keadilan 
dalam bagi 
hasil sesuai 
dengan yang 
diharapkan 
nasabah, 
sehingga 
nasabah akan 
puas dan akan 
tetap loyal 
kepada bank 
syariah dan 
tidak akan 
berpindah ke 
bank 
konvensional. 

3 Beh Yin 
Yee dan 
T.M 
Faziharu
dean, 
(2010) 

Factors 

Affecting 

Customer 

Loyalty of 

Using 

Internet 

Banking 

In 

Malaysia 

 

Loyalty (Y) Internet 

banking (X1), 
Banking 
website (X2), 
Reputation 
(X3) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa variable 
reputasi internet 
situs atau provider 
perbankan 
berpengaruh pada 
loyalitaspelanggan 
terhadap internet 
situs perbankan 
Dari sudutpandang 
manajerial itu 
penting, artinya 
penyedia layanan 

Mendorong 
pelanggan 
berulangkali 
menggunakan 
situs internet 
banking 
melalui 
promosi, 
kontes dan  
kupon. Sekali 
pelanggan 
mulai 
menggunakan 
situs web dan 
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internet banking 
menganggap 
reputasi sebagai 
yang paling kritis 
dalam faktor 
mendorongloyalitas 
pelanggan Malaysia  

akan menjadi 
akrab dengan 
situs ini, 
mereka 
mungkin terus 
menggunakan
nya jika sudah 
menjadi 
kebiasaan. 

4 Evi 
Okatvia
ni 
Satriyan
ti, 
(2012) 

Pengaruh 
Kualitas  
Layanan, 
Kepuasan
a Nasabah 
dan Citra 
Bank 
Terhadap 
Loyalitas 
Nasabah 
Bank 
Muamalat 
di 
Surabaya 

Loyalitas 
(Y) 

Kualitas 
layanan (X1), 
Kepuasan 
(X2), Citra 
bank (X3) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa variabel 
kualitas layanan, 
kepuasan nasabah 
dan citra bank 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
loyalitas nasabah 
pada bankmuamalat 
di Surabaya. Hasil 
ini mengindikasikan 
bahwa ketiga 
variabel tersebut 
terdapat hubungan 
secara simultan 
terhadap loyalitas 
nasabah bank 
muamalat di 
Surabaya.  

Hendaknya 
tetap 
mempertahank
an kualitas 
layanan yang 
dirasakan oleh 
pelanggan 
memuaskan, 
lebih 
memperhatika
n lokasi atau 
tempat bank 
muamalat di 
Surabaya. 

5 Zeyad 
M.EM. 
Kishada, 
(2013) 

Factors 

Affecting 

Customer 

Loyalty in 

Islamic 

Banking: 

Evidence 

from 

Malaysian 

Banks 

Loyalitas 
(Y) 

Islamic 
Banking (X1) 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
variable tingkat 
loyalitas positif. 
Manajer bank Islam 
harus menempatkan 
perdana pentingnya 
pelanggan dengan 
membangun faktor-
faktor ini untuk 
meningkatkan 
loyalitas pelanggan.  
  

Manajer bank 
syariah harus 
menunjukkan 
pentingnya 
pelanggan 
dengan 
membangun 
kepercayaan 
untuk 
meningkatkan 
loyalitas 
pelanggan. 
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6 Rutmair
a 
Sitinjak, 
(2015) 

Analisis 
Pengaruh 
Atribut 
Produk 
Islami dan 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Nasabah 
dan 
Loyalitas 
Nasabah 
pada PT. 
Bank 
Negara 
Indonesia 
Syariah 
(BNI 
Syariah) 
Pekanbaru 

Kepuasan 
nasabah 
(Y1),  
Loyalitas 
(Y2) 

Produk Islami 
(X1), Kualitas 
pelayanan 
(X2) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa terdapat 
pengaruh langsung 
dan tidak langsung 
antara Atribut 
Produk Islami 
dengan Loyalitas 
Nasabah yang 
dimoderasi Oleh 
Kepuasan Nasabah. 
Kepuasan nasabah 
atas atribut produk 
islami memberikan 
pengaruh positif 
dan tidak signifikan 
terhadap loyalitas 
nasabah. 

Loyalitas 
nasabah sudah 
baik, namun 
perlu 
ditingkatkan. 
Karena pada 
penelitian ini 
pengaruh 
kepuasan 
nasabah 
terhadap 
loyalitas 
nasabah 
memiliki 
pengaruh 
yang cukup 
baik dan 
belum mampu 
memberikan 
pengaruh 
yang kuat. 
Perusahaan 
harus tetap 
mengupayaka
n terobosan 
baru untuk 
meningkatkan 
loyalitas 
nasabah. 

7 Iip 
Irawan 
Hisanud
din, 
(2015) 

Pengaruh 
Citra 
Merk 
Islam 
Terhadap 
Loyalitas 
Nasabah 
Bank 
Syariah 
(Studi 
kasus 
pada Bank 
Syariah di 

Loyalitas 
(Y) 

Islamic 

Corporate 

Image (X1), 
Islamic 

Produnct 

Image (X2), 
Islamic User 

Image (X3) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa secara umum 
Islamic corporate 

image, Islamic 

product image dan 

Islamic user image 

bank syariah di kota 
Bandung berada 
pada kategori baik, 
loyalitas nasabah 
bank syariah di kota 
Bandung secara 

Bank syariah 
di kota 
Bandung 
perlu 
mengupayaka
n 
meningkatkan 
brand image 

mereka 
sebagai bank 
islam dengan 
cara 
memberikan 
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Kota 
Bandung) 

keseluruhan pada 
kategori baik, 
Islamic corporate 

image, Islamic 

product image dan 

Islamic user image 

berpengaruh secara 
positif dan 
signifikan terhadap 
loyalitas nasabah 
secara parsial 
maupun secara 
simultan.   

pelayanan 
yang 
berkualitas 
kepada 
nasabah dan 
merancang 
sistem 
pelayanan 
serta fasilitas 
penunjang 
sebaik 
mungkin serta 
produk yang 
benar-benar 
syar’i untuk 
menjaga 
kepercayaan 
serta loyalitas 
nasabah yang 
relijius. 

8 Yasbuda
ya, 
(2016) 

Pengaruh 
Dimensi 
Kualitas 
Layanan 
Terhadap 
Loyalitas 
Debitur 
Bisnis 
Mikro 
Bank BRI 
(Persero), 
Tbk 
Cabang 
Bandarjay
a. 

Loyalitas 
(Y) 

Kualitas 
layanan (X1) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa pengujian 
hipotesis terhadap 
10 variabel dimensi 
kualitas layanan dan 
loyalitas, hampir 
semua variabel 
diperoleh nilai 
signifikansi > 0,05. 
Hanya terdapat satu 
variabel independen 
yang nilai 
signifikansinya < 
0,05 yaitu variabel 
10 pada dimensi 
kasat mata 
(tangibles) sebesar 
0,034.  

Bisnis mikro 
Bank BRI 
supervise 
kantor cabang 
Bandarjaya 
agara dapat 
terus 
meningkatkan 
dimensi kasat 
mata terkait 
dengan 
kualitas 
layanan, 
dengan 
harapan dapat 
meningkatkan 
loyalitas 
nasabah 
peminjam 
(debitur) pada 
Bank BRI. 
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9 Abdul 
Razak, 
Alida 
Palilati, 
Ibnu 
Hajar, 
Rahmat 
Madjid, 
(2016) 

Customer 

Income 

Role as 

Moderatio

n Variabel 

Of 

Satisfactio

n Effect on 

Customer 

loyalty in 

Bank 

Negara 

Indonesia 

(Persero), 
Tbk. In 
Southeast 
Sulawesi. 

Loyalitas 
(Y) 

Satisfaction 
(X1), Income 
(X2) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa terdapat 
perbedaan yang 
signifikan antara 
pelanggan 
berpenghasilan 
tinggi danpelanggan 
berpendapatan 
rendah terhadap 
korelasi kepuasan 
pelanggan dan 
loyalitas pelanggan. 
menyatakan bahwa 
korelasi antara 
kepuasan dan 
loyalitas produk 
lebih lemah untuk 
orang dengan 
pendapatan tinggi 
daripada pelanggan 
berpendapatan 
rendah, karena 
risiko keuangan 
terkait dengan 
produk berkualitas 
rendah. beli untuk 
orangberpenghasila
n tinggi. 

Pihak Bank 
BNI di 
Sulawesi 
Tenggara agar 
lebih 
memperbanya
k dan 
meningkatkan 
variasi produk 
terutama 
dalam aplikasi 
kredit di beri 
kemudahan 
dan tidak 
terlalu banyak, 
terutama untuk 
pekerja sektor 
swasta dan 
self – 
pelanggan 
supaya 
nasabah yang 
berpenghasila
n tinggi loyal 
terhadap Bank 
BNI di 
Sulawesi 
Tenggara. 

10 Munawa
roh, 
(2016) 

Penerapan 
Nilai-Nilai 
Islam 
Pada Bank 
Syariah 
dan 
Pengaruhn
ya 
Terhadap 
Loyalitas 
Nasabah 
(studi 
kasus 

Loyalitas 
(Y), 

Kebebasan 
(X1), 
Persamaan 
(X2), Keadilan 
(X3), 
Kejujuran 
(X4), Kerelaan 
(X5), Tertulis 
(X6) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa kebebasan, 
keadilan, kejujuran, 
kerelaan, dan 
tertulis secara 
simultan 
berpengaruh 
terhadap kenaikan 
Loyalitas Nasabah. 
Hal tersebut 
dibuktikan 
dengan nilai F 

Mengingat 
pentingnya 
peningkatan 
loyalitas 
nasabah bank 
syariah dalam 
meningkatkan 
atau 
mengembangk
an perbankan 
syariah maka 
sebaiknya jika 
dilakukan 
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pada 
masyaraka
t Kota 
Medan) 

hitung 38,79379 > F 
tabel 2,31. 

sosialisasi 
terhadap para 
masyarakat 
tentang 
kenaikan 
perbankan 
syariah seta 
menanamkan 
nilai-nilai 
islam di bank 
syariah sangat 
penting bagi 
peningkatan 
dan 
perkembangan 
lembaga 
keuangan 
syariah. 

Sumber: Berbagai Jurnal Dan Tesis Hasil Penelitian, Tahun 2004-2016 

 Perbedaan penelitian terdahulu dari tabel 2.1 diatas dengan penelitian ini 

adalah dilihat dari objek penelitiannya, yang lainnya terletak pada teknik sampling 

penelitian dan rumus penelitian. 

F. Kerangka Pemikiran. 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang 

dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari 

kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah 

yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi 

kualitatif, dan atau gabungan keduanya.79 

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
                                                           

79 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 76. 
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        Gambar 2.1 
 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

  

    

  

 

 

         

Berdasarkan pada Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian diatas, bahwa 

dapat diketahui variabel Independent (bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel dependent yang mana variabel independent dalam penelitian ini adalah 

Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah sebagai variabel X1, Kualitas Pelayanan 

sebagai sebagai variabel X2 yang dapat mempengaruhi Variabel Dependent (Y) yaitu 

Loyalitas Nasabah dan secara bersama-sama kedua Variabel Independent yaitu 

Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) 

berpengaruh terhadap Variabel Dependent Loyalitas (Y). 

Pada variabel sistem bagi hasil deposito mudharabah (X1), untuk penyusunan 

instrument (kuesioner) pada penelitian ini mengadopsi penelitian Yulika Khasanah 

dan Arie Indra Gunawan tahun 2014, kemudian dikembangkan oleh peneliti untuk 

menjadi instrument penelitian dan telah disesuaikan oleh penelitian ini. Pada variabel 

kualitas pelayanan (X2), untuk penyusunan instrument (kuesioner) pada penelitian ini 

 
Loyalitas Nasabah 

(Y) 

Sistem Bagi Hasil Depostito 
Mudharabah (X1) 

Kualitas Pelayanan (X2) 

H1 

H2 

H3 
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mengadopsi penelitian Achmad Tavip Junaedi tahun 2010, kemudian dikembangkan 

oleh peneliti untuk menjadi instrument penelitian dan telah disesuaikan oleh 

penelitian ini. Pada variabel loyalitas nasabah (Y), untuk penyusunan instrument 

(kuesioner) pada penelitian ini mengadopsi penelitian Achmad Tavip Junaedi tahun 

2010, kemudian dikembangkan oleh peneliti untuk menjadi instrument penelitian dan 

telah disesuaikan oleh penelitian ini.    

G. Operasional Variabel Penelitian Dan Pengukuran Variabel 

Konsep operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dapat dilihat 

pada tabel 2.2 berikut ini: 

Tabel 2.2 Konsep Operasional Variabel 

No Defenisi variabel  Indikator Skala Kuisioner 
1 Loyalitas80 (Y) 

Loyalitas yaitu derajat sejauh 
mana seorang nasabah 
menunjukkan perilaku 
pembelian berulang dari suatu 
penyedia jasa, memiliki suatu 
disposisi atau kecenderungan 
sikap positif terhadap 
penyedia jasa, dan hanya 
mempertimbangkan untuk 
menggunakan penyedia jasa 
ini pada saat muncul 
kebutuhan untuk memakai 
jasa ini.  
 

a. Melakukan pembelian 
berulang secara teratur 
(repeat purchase). 

b. Membeli antarlini 
produk dan jasa 
(purchase across 

product lines). 
c. Mereferensikan 

kepada orang lain 
(referrals). 

d. Menunjukkan 
kekebalan terhadap 
tarikan dari pesaing 
(retention). 

 

Likert 1,2 
 
 
3,4 
 
 
 
5,6,7 
 
 
8,9,10 

2 

 

Bagi Hasil81 (X1) 
Nisbah bagi hasil merupakan 
faktor terpenting dalam 
menentukan bagi hasil di 

a. Prosentase 
b. Bagi Untung dan 

Bagi Rugi 
c. Jaminan (Assurance)  

Likert 11,12 
13,14,15 
 
16,17,18 

                                                           
80 Griffin, Jill. 2002. Customer Loyalty. Jakarta: Erlangga. 
81 Adiwarman, A. Karim.2013. Bank Islam: Fiqih dan keuangan. Edisi 5. Cetakan ke 9. 

T.RajaGrafindo Persada: Jakarta. 
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Bank Syariah. Sebab aspek 
nisbah merupakan aspek yang 
disepakati bersama antara 
kedua belah pihak yang 
melakukan transaksi. Untuk 
menentukan nisbah bagi hasil, 
perlu diperhatikan aspek-
aspek diantaranya: data usaha, 
kemampuan angsuran, hasil 
usaha yang dijalankan, nisbah 
pembiayaan dan distribusi 
pembagian hasil. 

d. Penentuan besarnya  
Nisbah 

 

19,20,21 

3 Kualitas Pelayanan82 
(X2)  
Kualitas pelayanan adalah 
keseluruhan citra serta sifat 
satu produk atau pelayanan 
yang berpengaruh pada 
kemampuannya untuk 
memuaskan kebutuhan 
konsumen dan dalam 
penyampain harus 
mengimbangi dengan harapan 
pelanggan. 

a. Bukti langsung 
(tangibles),  

b.Keandalan 
(reliability),  
c. Daya tanggap 
(responsiveness),  
d. Jaminan (assurance),  
e. Empati (emphathy).  
 

Likert 22,23,24,
25,26 
27,28,29,
30,31 
32,33,34 
 
35,36,37 
38,39,40 

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2017 

                                                           
82 A, Parasuraman. 1990. Delivering Quality Service. New york: The Free Press 


