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KAJIAN TEORITIS

2.1. Pemasaran

Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran

yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.

Adanya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, menimbulkan respon positif

berupa terjadinya pembelian ulang dan mengukurkan konsumen agar membeli

produk yang sama. Keuntungan berlipat ganda akan diperoleh produsen melalui

penyebaran informasi positif dari konsumen ke konsumen lain. Pemasaran juga

berarti kegiatan yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan

manusia melalui proses pertukaran.

2.1.1. Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para

pengusaha untuk mencapai tujuan. Pemasaran adalah proses perencanaan dan

pelaksanaan konsepsi, penempatan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang

dan jasa dalam rangka memuaskan tujuan individu dan organisasi1.

Menurut William J. Stanton dalam Basu Swastha dan Hani Handoko,

pemasaran adalah keseluruhan sistem yangberhubungan dengan kegiatan usaha,

yang bertujuan merencanakan, menentukan harga,hingga mempromosikan dan

1 Gregorius Chandra, Strategi Dan Program-program Pemasaran Edisi 4. (Yogyakarta :
Andi, 2002),  hlm. 1.



mendistribusikan barang-barang dan jasa yang akanmemuaskan kebutuhan

pembeli, yang aktual maupun yang potensial.2

Sofjan Assauri mengemukakan bahwa: ”Pemasaran adalah kegiatan

manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan

keinginan melalui proses pertukaran.”3. Dan selanjutnya Kotler,4 menambahkan

pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan nginkan melalui

penciptaan, penawaran, dan pertukaran timbal balik nilai produk dan jasa dengan

orang lain

Dharmesta berpendapat bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan

dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, mencantumkan

harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun kepada pembeli yang

potensial”.5Dan  Rismiyati dan Suratno mengatakan bahwa pemasaran adalah

kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan

kebutuhan melalui proses pertukaran”.6

Berdasarkan uraian pendapat di atas, maka inti dari pemasaran adalah

harus adanya konsepsi atau perencanaan, menentukan harga, mempromosikan,

2 Basu Swatha dan Hani Handoko, Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen,
(Yogyakarta : BPEE, 2000), hlm. 4.

3 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Cetakan Ketujuh, (Jakarta : Rajagrafindo
Persada,  2008), hlm. 5.

4 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Milenium, (Evanston:Illinois, 1999) hlm. 9.
5 Dharmaresta, Pemasaran, ( Jakarta : Erlangga,2002), hlm. 5.
6 Rismiati dan Suratno, Pemasaran Barang Dan Jasa, (Yogyakarta : KANISIUS, 2001),

hlm. 18.



dan mendistribusikan barang dan jasa yang berorientasi di dalam memuaskan

kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.

2.1.2. Konsep Pemasaran

Perusahaan yang sudah mulai mengenal bahwa pemasaran merupakan

faktor penting untuk mencapai sukses usahanya akan mengetahui adanya cara dan

falsafah baru yang terlibat di dalamnya. Cara dan falsafah baru ini disebut konsep

pemasaran bertujuan memberikan kepuasaan terhadap keinginan dan kebutuhan

pembeli atau konsumen.Seluruh kegiatan dalam perusahaan yang menganut

konsep pemasaran harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, untuk itu

dijelaskan mengenai definisi konsep pemasaran.

Falsafah konsep pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan

terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli atau konsumen.Menurut konsep

pemasaran adalah kunci untuk mewujudkan tujuan organisasi terletak pada

kemampuan organisasi.Ada 3 unsur pokok konsep pemasaran7 :

1. Orientasi pada konsumen

2. Penyusunan kegiatan pemasaran secara integral (integrated marketing)

3. Kepuasan konsumen

Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi

kelangsungan hidup perusahaan.8 Sudah sewajarnya jika segala kegiatan

perusahaan harus dicurahkan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh

7 Gregorius Chandra, Op.Cit, hlm. 2.
8 Basu Swastha dan Hani Handoko, Op.Cit.,hlm. 6.



konsumen dan kemudian memuaskan konsumen itu. Dengan demikian

perkembangan masyarakat dan teknologi telah menyebabkan perkembangan

konsep pemasaran. Dalam konsep pemasaran itua dalah kunci untuk mencapai

tujuan organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut menjadi efektif

dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan

mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih.9

Konsep pemasaran juga bertujuan untuk mengefektifkan perusahaan dalam

rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan konsep pemasaran

menurut Soehardi Sigit adalah Konsep pemasaran adalah pemasaran yang

berorientasi pada konsumen, didukung oleh pemasaran terpadu dengan maksud

memberikan kepuasan konsumen sebagai sarana untuk mencapai tujuan

perusahaan10

Pada dasarnya semua konsep pemasaran yang dikemukakan oleh para ahli

bertujuan untuk menciptakan tujuan perusahaan dengan memberikan kepuasan

terhadap konsumen.

2.2. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk

memenuhi keinginan atau kebutuhan .Segala sesuatu yang termasuk ke dalamnya

adalah barang berwujud, jasa, events, tempat, organisasi, ide atau pun kombinasi

antara hal-hal tersebut.

9 Philip Kotler, Op.Cit.,hlm. 22.
10 Soehardi Sigit,Pemasaran Praktis Edisi 3. (Yogyakarta : BPFE, 1992), hlm. 79.



Produk meliputi karakteristik cakupan fungsi produk, atribut produk,

kualitas atau nilai-nilai, kegunaan serta manfaat funsional.Maka dapat dikatakan

bahwa produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan produsen kepada konsumen,

untuk dicari, dibeli dan dipergunakan dalam memenuhi kebutuhannya.

2.2.1. Pengertian Produk

Pengertian produk tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan, karena

produk merupakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia.Menurut

Simamora11 produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan oleh individu, rumah

tangga ataupun organisasi kedalam pasar untuk diperhatikan, digunakan, dibeli

maupun dimiliki.

Produk merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan

meliputi barang dan jasa. Produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada

pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat

memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya12

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk

diperhatikan, dibeli oleh konsumen ke dalam produk termasuk obyek-obyek fisik,

jasa, tokoh-tokoh,organisasi dan pikiran13. Sedangkan pengertian produk menurut

William Stanton adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak

dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer,

11 Simamora, Riset Pemasaran : Falsafah, Teori, dan Aplikasi, (Jakarta PT Gramedia
Pustaka Utama, 2004), hlm 30.

12 Philip Kotler& Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Terjemahan Jilid I). Ed ke-12.
(Jakarta : Erlangga, 2008), hlm. 337.

13 Radiosunu, Manajemen Pemasaran, suatu pendekatan analisis, (Yogyakarta : BPFE,
1986), hlm. 99.



pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk

memuaskan keinginan atau kebutuhan.14

Produk berdasarkan dimensi kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen

jangka panjang dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu:

a. Barang yang bermanfaat (solutory product)

Barang yang bermanfaat adalah barang yang mempunyai daya penarik

rendah tetapi dapat memberikan manfaat tinggi kepada konsumen dalam

jangka panjang.

b. Barang yang kurang sempurna (deficient product)

Barang yang kurang sempurna merupakan barang yang tidak mempunyai

daya penarik yang tinggi maupun kualitas yang bermanfaat.

c. Barang yang menyenangkan (pleasing producti)

Barang yang menyenangkan adalah barang yang dapat segera memberikan

kepuasan tetapi dapat berakibat buruk bagi konsumen dalam jangka

panjang.

d. Barang yang sangat diperlukan (desirable product)

Barang yang sangat diperlukan merupakan barang yang dapat memberikan

kepuasan dengan segera dan sangat manfaat dalam jangka panjang.15

14 William J. Stanton,Op.Cit., hlm. 165.
15 Ibid.



2.2.2. Macam-Macam Produk Bank Syari’ah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: produk

penyaluran dana,  produk penghimpunan dana, dan  produk yang berkaitan dengan

jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.16

2.2.2.1. Penyaluran Dana (financing)

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar

produk pembiayaan syariah dibagi menjadi dua jenis pembiayaan, yaitu Equity

financingdanDebt financing. Equity financing adalah pembiayaan yang

menggunakan sistem bagi hasil yang meliputi sebagai berikut 17:

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal

maupun keuntungan, sedangkan kerugian ditanggung secara professional sampai

batas modal masing-masing.Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima

bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing

atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila

perusahaan merugi, maka akan dibebankan secara proporsional kepada masing-

masing pemberi modal.

Menurut Hendi SuhendiMusyarakah adalah akad kerjasama antara dua

pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing – masing pihak memberikan

16 E-book tentang perbankan syari’ah,www.pkesinteraktif.com, diunduh pada tanggal 12
September 2012.

17 Ibid.



kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan

risiko akan ditanggung bersamasesuai dengan kesepakatan.18

Sedangkan pengertian atau defenisi musyarakahyang dikemukakan oleh

para fuqahayang terdiri dari ulama Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali

mengemukakan pendapat yang hampir bersamaan mengenai musyarakah,

perbedaannya hanya terdapat pada redaksi kata yang diucapkan tetapi makna yang

terkandung didalamnya adalah sama yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan oleh

dua orang atau lebih dalam perdagangan. Adapun redaksinya adalah sebagai

berikut :

Hanafiyahmengemukakan pengertian musyarakahadalah :

ْبحِ  19َعقـُْد بَْیَن اْلُمتََشاِرَكْیِن فِي َرْأِس اْلَماِل َوالرِّ

Artinya : Perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta
dan Keuntungannya

Hanabilah mengemukakan sebagai berikut :

20فٍ رُّ صَ تَ وْ أَ اقٍ قَ حْ تِ سْ ي إِ فِ اعِ مَ تِ جْ اإلِ يَ ھِ 

Artinya : Adalah Berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atau hak
atau tasarruf

Malikiyah mengemukakan sebagai berikut :

ھِ بِ احِ صَ لِ نِ یْ كَ یْ رِ الشَّ نَ مِ دٍ احِ وَ لِّ كُ نَ ذَ أْ یَ نْ أَ يْ ا أَ مَ ھِ سِ فُ نْ أَ عَ ا مَ مَ ھُ لَ فِ رُّ صَ ي التَّ فِ نٌ ذْ إِ يَ ھِ ةُ كَ رِ الشَّ 
21امَ ھُ نْ مِ لِّ كُ لِ فِ رُّ صَ التَّ قِّ حَ اءِ قَ بْ إِ عَ ا مَ مَ ھُ لَ الٍ مَ يْ فِ فَ رُّ صَ تَ یَ نْ ي أَ فِ 

18 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 127.
19 As-Sayyid Saabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid III, (Beirut : Daar Al-Kitaab Al-Arabiyah,

1985), hlm 354.
20 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqhu Al-Islaamiyu wa Adillatuhu, Juz IV, (Damaskus : Daar

Al-Fikri, 1989), hlm 792.
21 Ibid.



Artinya : Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya
beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan
persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf
terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi
masing-masing peserta

Syafi’iyah mengemukakan sebagai berikut :

22عِ وْ یُ الشُّ ةِ ھَ ى جِ لَ ر عَ ثَ كْ أَ فَ نِ یْ نَ ثْ ِإلِ ءٍ يْ ي شَ فِ قِّ حَ الْ تُ وْ بُ ثُ 

Artinya : Tetapnya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara
merata (namun mereka tidak tahu besar bagian mereka satu sama
lain).

b. Mudharabah

Mudharabahadalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak

pertama menyediakan seluruh modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua

menjadi pengelola.Dimana keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian seluruhnya ditanggung pemilik

modal asalkan kerugian bukan karena kelalaian pengelola tapi bila sebaliknya

maka kerugian ditanggung pengelola.

Mudharabah adalah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua

kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada

pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan.Mudharib

dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya

sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk

mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib

berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.Namun apabila terjadi kerugian

22 Ibid.



yang menanggung adalah pihak investor saja23.Mudharabah adalah bentuk

kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan

mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si

pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Atau singkatnya,

mudharabah adalah persetujuan konsi harta dari salah satu pihak dengan kerja

dari pihak lain.24

Menurut Afzalur Rahman sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi syirkah

mudharabah atau qiradh, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara

tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/ pemilik modal/mudharib)

memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/dharib)

yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang

diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila

terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syara‟ bahwa kerugian dalam

mudharabah dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada

pengelola, yang bekerja.25

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si

23 Saed Abdulah, Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta : andi press, 2004), hlm 91.
24 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada, 2004), hlm. 204.
25 Gemala Dewi dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta :Prenada Media

Group, 2006), hlm. 122-123.



pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian

si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.26

Merza Gamal mendefenisikan mudharabah sebagai bentuk perniagaan

dimana pemilik modal (shahibul maal) menyetorkan sejumlah modal kepada

pengusaha (mudharib) guna diusahakan dengan keuntungan yang akan dibagi

bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian

ditanggung oleh pemilik modal. 27

c. Muzara’ah

Muzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan

dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu

(persentase) dari hasil panen. Dalam konteks ini lembaga keuangan islam dapat

memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation

atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

d. Musaqah

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di mana

penggarap hanya bertnggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.Sebagai

imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Sedangkan debt financingadalah pembiayaan yang menggunakan sistem

bagi hasil yang meliputi sebagai berikut :

a. Jual – beli (barang dengan uang)

26 Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta : GIP, 2007), hlm. 95.
27 Merza Gamal. Aktivitas Ekonomi Syariah (Pekanbaru : Unri Press, 2004), hlm. 60.



Jual beli adalah mempertukarkan sesuatu yang bernilai dengan lainnya

yang bernilai pula melalui proses kepemilikan berdasarkan persetujuan dari

masing-masing pihak, misalnya mata uang, hewan ternak, hasil pertanian, buah-

buahan, biji-bijian, dan bahan makanan pokok lainnya. Namun dikecualikan dari

hal-hal tersebut sesuatu yang tidak berharga atau bernilai.28

b. Sewa menyewa (barang dengan uang)

Menurut etimologi, ijaroh adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya

menurut terminologi syara’ yang dikemukakan oleh Soleh bin Fauzan yakni:

, ةٍ مَ وْ لُ عْ مَ لِ مَ عَ وْ أَ ةِ مَّ الذِّ ي فِ ةٍ فَ وْ صُ وْ مَ وْ أَ ةٍ نَ یَّ عَ مُ نٍ یْ عَ نْ ةً مِ احَ بَ مُ ةٍ عَ فَ نْ ى مَ لَ عَ دٌ قْ ًعا : عَ رْ شَ يَ ھَ وَ 
29مٍ وْ لُ عْ مَ ضِ وْ عَ بِ مٍ وْ لُ عْ مَ لِ مَ ى عَ لَ عَ وْ أَ  .

Artinya:
“Ijaroh menurut terminologi adalah: transaksi untuk mengambil
kemanfaatan yang diperbolehkan dari barang yang telah ditentukan dalam
jangka waktu yang diketahui atau transaksi jasa yang diketahui dengan
alat tukar yang diketahui pula”.

Dari pernyataan diatas menurut penulis, yang perlu diperhatikan dalam

transaksi sewa menyewa adalah kejelasan dalam transaksi yang dilakukan terkait

dengan barang yang akan disewakan. Hal inilah yang menjadi landasan sah atau

tidaknya transaksi sewa menyewa tersebut.

c. Salam (uang dengan barang)

Jual Beli Salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan

diserahkan pada waktu tertentu. Misalnya, seorang muslim membeli barang

dengan ciri-ciri tertentu misalnya makanan atau hewan dsb. Yang akan

28 Abdur Rasyid Salim, Syarah Bulughul Maram, terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar
Ihsan, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm. 21.

29 Soleh bin Fauzan bin Abdillah, Al-Mulakhos Al-Fiqh, (Beirud : Dar Ibn Jauzi, 2008).
Hlm. 387.



diterimanya pada waktu tertentu, ia bayar harganya dan menunggu waktu yang

telah disepakati untuk menerima barangnya. Jika waktunya telah tiba, penjual

menyerahkan barang tersebut kepadanya.

Meski tidak berbeda substansinya, rumusan definisi Salam yang diberikan

oleh para fuqaha berbeda-beda. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

“Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang

yang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan

barangnya diserahkan dikemudian hari”.30Fuqaha Hanabilah dan Syafi’iyah

mendefinisikannya dengan “Akad yang telah disepakati untuk membuat sesuatu

dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan

barangnya diserahkan kepada pembeli dikemudian hari”.31 Sedangkan Fuqaha

Malikiyah mendefinisikannya dengan : Jual Beli dibayar terlebih dahulu,

sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati”.32

Jadi Salam adalah jual-beli barang dimana pembeli memesan barang

dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang

dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun

angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di

kemudian hari.

Dengan demikian dalam transaksi Salam, pembeli pemesan memiliki

piutang barang terhadap penjual, dan sebaliknya penjual mempunyai utang barang

kepada pembeli.

30 Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, vol.4,(Beirut : Dar al-Fikr, t.t),
hlm. 212.

31 As-Syarbini Al-Khatiib, Mugni al-Muhtaj, vol 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 102.
32 Ibn Rusd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, vol.2, (Beirut: Dar al-Fikr,

1978), hlm.199.



d. Istisna’ (uang dengan barang)

Istishna’ adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih

belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya

dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus

telah disepakati di awal akad.

Akad Istishna' ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1

dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar

pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan

harga yang disepakati antara keduanya.33

e. Sharaf (uang dengan uang)

Valuta asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money changer

atau foreign exchange, sedangkan dalam istilah Arab disebut al-sharf. Dalam

kamus Tahrir Alfadh al-Tanbih (Lughat al-Fiqh) disebutkan bahwa al-sharf

berarti menjual mata uang dengan mata uang lainnya, seperti emas dengan emas.34

Dengan demikian al-Sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan

valuta lainnya.35 Valas atau al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang

yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara

lain.36

Muhammad al-Adnani mendefinisikan al-sharf dengan tukar menukar

uang. Taqiyyudin an-Nabhani mendefinisikan al-sharf dengan pemerolehan harta

33 Al Kasaani, Badai'i As shanaai'I,  vol. 5 (Beirut :Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1982), hlm. 2.
34 An-nawawiy, Tahrir Alfadh al-Tanbih (Lughat al-Fiqh), ( dimaskus : dar al-qolam),

hlm. 175.
35 Sutan Remy Sjahdiyni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum

Perbankan Indonesia (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 87.
36 Heli charisma berlianta, Mengenal Valuta Asing (Yogyakarta : Gadjah Mada University

Press, 2005), hlm. 4-5.



dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling

menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak

yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan

perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis

yang lain.37 Beliau juga menyatakan bahwa jual beli mata uang merupakan

transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang menurutnya mencakup beberapa

hal sebagai berikut :38

1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran

uang kertas dinar baru Irak dengan dinar lama.

2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dolar

dengan pound Mesir

3. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang

tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar,

serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan.

4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dolar Amerika dengan dolar

Australia.

5. Penjulan promis (surat perjanjian untuk membeayar sejumlah uang)

dengan mata uang tertentu.

6. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

Masing-masing dari ke-enam bentuk kegiatan di atas dapat diklasifikasi

menjadi dua macam kegiatan, yaitu jual beli dan pertukaran. Sehingga untuk

masing-masing kegiatan tersebut dapat diberlakukan hukum jual beli dan

37 Asmuni M. Thaher,http://msi-uii.net/baca.asp, diakses pada tanggal 11 Oktober 2012.
38 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persfektif Islam

(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 187.



pertukaran. Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan

mata uang dengan mata uang asing dalam Islam inilah yang kemudian disebut

sebagai al-sharf.

f. Barter (barang dengan barang)

Transaksi barter sangat dikenal di Arabia, dan juga dikenal di negara-

negara lain, pada waktu itu.Orang-orang menggunakan barang untuk ditukar

dengan barang. Kegiatan barter biasanya dilakukan oleh kalangan ekonomi kelas

menengah ke bawah. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan

mengenai jual beli barter, yang berbunyi :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعْن الْ  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنھُ أَنَّھُ قَاَل نَھَى َرُسوُل هللاَّ ُمَحاقَلَِة َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللاَّ

39َواْلُمَخاَضَرِة َواْلُمَالَمَسِة َواْلُمنَابََذِة َواْلُمَزابَنَةِ 

Al-muhaqalah adalah penjualan/ pembelian yang dilakukan di ladang

dengan takaran makanan yang telah ditentukan.Al-mukhadharah adalah penjualan

buah yang masih mentah.Al-mulamasah adalah seseorang menyentu pakaian

orang lain dengan tangannya waktu malam hari atau siang hari tanpa membolak-

bolik pakaian hanya disentuh saja. Al-munabadhah adalah seseorang

melemparkan pakaiannya yang akan dijual kepada seseorang, kemudian oleh

orang itu dilemparkan kembali kepadanya, begitulah cara jual beli kedua orang itu

tanpa melihat mutu pakaiannya dan tanpa adanya unsur suka sama suka. Al-

muzabanah adalah menjual buah kurma basah dengan buah kurma kering.

39 Muhammad Ibn Isma’il Al-bukhori, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Bai’ Bab Bai’ al-
Mukhadarah, (Beirut : Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah, 2008), hadist no. 2055.



2.2.2.2. Penghimpunan Dana

a. Wadi’ah

Kata wadi’ah berasal dari kata wada’a asy-syai’, berarti meninggalkannya,

maksudnya adalah sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk

dijaga dengan sebutan qadi’ah lantaran meninggalkannya pada orang yang

menerima titipan.40

Pengertian Wadi`ah menurut bahasa adalah berasal dan akar kata Wada`a

yang berarti meninggalkan atau titip.Sesuatu yang dititip baik harta, uang maupun

pesan atau amanah.Jadi wadi`ah titipan atau simpanan.  Para ulama pikih berbeda

pendapat dalam penyampaian defenisi ini karena ada beberapa hukum yang

berkenaan dengan wadi`ah itu seperti, Apabila sipenerima wadi`ah ini meminta

imbalan maka ia disebut Tawkilatau hanya sekedar menitip.41

Pengertian lain dari wadi’ah adalah menempatkan sesuatu ditempat yang

bukan pemiliknya untuk dipelihara. Akad wadi’ah ini merupakan suatu akad yang

bersifat tolong menolong antara sesama manusia, dalam bahasa indonesia wadi’ah

disebut dengan “titipan”.42

b. Tabungan Biasa

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

40 Sayyid Sabiq, Op.Ci., hlm. 72.
41 Syafii Antonio, Op.Cit, hlm. 35.
42 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 6 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van

Hoeve, 1996),  hlm. 1899.



syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,

dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.43

c. Tabungan Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau

dengan cara pemindah bukuan. Pengertian simpanan adalah dana yang

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan atauyang dapat dipersamakan dengan itu44

Berdasarkan defenisi diatas, giro adalah rekening yang sangat susah

diprediksi pengendapannya di kantong-kantong bank karena penarikannya dapat

dilakukan kapan saja oleh nasabah giro selama syarat-syarat yang ditetapkan bank

terpenuhi. Sifat giro yang jumlah dan pengendapannya unpredictable sering

diibaratkan para akademisi dan praktisi seperti gelombang samudera yang sangat

besar dan tinggi.Mengapa, karena terkadang nominal rekening giro begitu besar,

tetapi dalam selang waktu yang begitu singkat, terkadang nominal tadi sudah

tergerus dengan pengurangan yang sangat besar juga. Hal inilah nantinya yang

menjadi sandaran dalam menentukan karakteristik rekening giro45

Rekening giro yang dibuka oleh pihak-pihak yang disebutkan di atas bisa

dalam bentuk giro rupiah dan giro valuta asing. Mutasi debit dan kredit dari

rekening giro diadministrasikan dalam suatu rekening koran(statement of

account). Disamping itu, rekening giro sangat populer dikalangan para pengusaha

sebagai sarana penyimpanan dan pengendalian cash flow perusahaan. Meski dalau

43 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
44 Ibid.
45 Sugeng Widodo, Kuliah Manajemen Dana, STEI Hamfara Yogyakarta,2010.



ditinjau dari sudut administrasi, rekening giro cukup banyak menyita waktu,

sarana maupun biaya untuk dapat memelihara rekening-rekening giro pada

nasabah giro (girant)46

d. Tabungan Deposito

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan,

deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.47

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001 Tahun 2001

tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta

diskonto sertifikat bank Indonesia, deposito adalah deposito dengan nama dan

dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan

"deposit on call" baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing

(valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank48

Penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara bank dan pemegang

deposito berdasarkan jangka waktu yang disepakati.Deposito dengan jangka

waktu 1 bulan, artinya penarikannya hanya dapat dilakukan setelah satu bulan.49

Deposito merupakan kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka

panjang.Jangka waktu deposito bervariasi, yaitu deposito yang jangka waktunya

kurang dari satu tahun dan deposito yang jangka waktunya lebih dari satu tahun.

Deposito dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun akan diakui sebagai

46 Teguh Pudjo Muldjono.Bank Budgeting Profit Planning and Control. (Yogyakarta :
BPFE 1996), hlm. 39.

47 Undang-undang Perbankan. Op.Cit.
48 KepMen Keuangan No. 51/KMK.04/2001 Tahun 2001 tentang pemotongan pajak

penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia.
49 Ismail, Manajemen Perbankan :Dari Teori Menuju Aplikasi, ( Surabaya : Kencana,

2010), hlm. 66.



kewajiban jangka pendek, dan deposito dengan jangka waktu lebih dari satu tahun

diakui sebagai kewajiban jangka panjang.50

2.2.3.Karakteristik Produk Bank Syari’ah

Menurut Kottler51 karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari

suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada

konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Setiap produk memiliki karakteristik yang

berbeda-beda, dan setiap produsen selalu berusaha menciptakan produk yang

memiliki karakteristik tersendiri sehingga konsumen memiliki persepsi khusus

terhadap produk tersebut. Banyaknya variasi produk yang ditawarkan oleh suatu

perusahaan merupakan langkah untuk menghadapi persaingan dalam merebut

pangsa pasar.

Dalam dunia perbankan yang semakin berkembang, menabung adalah

salah satu yang menjadi pilihan masyarakat untuk menjaga hal-hal yang tidak

diinginkan dikemudian hari. Dengan menawarkan berbagai macam variasi dan

tipe tabungan, tentunya nasabah/masyarakat akan memiliki banyak pilihan yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Bank Syari’ah

juga harus jeli dalam menangkap selera pasar lalu menuangkannya dalam produk

yang dihasilkan dengan karakteristik sesuai apa yang konsumen inginkan namun

tidak melanggar aturan dan norma-norma agama, sehingga bisa disebut

karakteristik produk merupakan salah satu faktor penting yang membuat produk

tersebut diterima oleh pasar. Karenan karakteristik suatu produk merupakan

50 Ibid.
51 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran di Indonesia  : Analisis, Perencanaan,

Implementasi dan Pengendalian. (Jakarta : Salemba Empat, 2002), hlm. 118.



modal atau atribut penting, sejauhmana produk tersebut mampu memberikan

keuntungan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar.

2.2.3.1. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau

ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara

kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang

ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan

dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal

terjadinya kontrak (akad).Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah

pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya

kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak

investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya

perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar

terjadi.Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan

salah satu praktik perbankan syariah.52

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

52 Adiwarman Karim, Op.Cit, hlm. 191.



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

syariah53

Di dalam istilah lainprofit sharing adalah perhitungan bagi hasil

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.54Pada

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.

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 bersama55 sesuai

porsi masing-masing.

53 www.e-syariah.com , dilihat pada tanggal 19 oktober 2012.
54 Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep, Produk dan Implementasi

Operasional Bank Syari’ah, (Jakarta : Djambatan, 2001), hlm. 264.
55 Murasa Sarkaniputra, Surat Tanggapan atas surat MUI, (Jakarta, 29 April 2003),

hlm.3.



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.56

Sedangkan dengan istilah revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan

didistribusikan dihitung dari totalpendapatan bank sebelum dikurangi dengan

biaya bank, makakemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang

diterima olehpemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku

bungapasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik danauntuk

mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanyajustru mampu

memberikan hasil 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.57

Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'I yang

mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah

56 Syamsul Falah, Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari’ah, Makalah disampaikan pada
seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003.

57 Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Op.Cit.



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.58

2.2.3.2. La Riba (Terbebas dari Riba)

Asal makna riba menurut bahasa Arab (raba-yarbu) atau dalam bahasa

Inggrisnya usury/interest ialah lebih atau bertambah (ziyadah/addition) pada suatu

zat, seperti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.59

2.2.3.2.1. Riba Nasi’ah

Riba Nasi’ah(riba yang jelas, diharamkan karena keadaannya sendiri)

diambil dari kata an-nasu’, yang berarti menunda, jadi riba ini terjadi karena

adanya penundaan pembayaran hutang.Hal ini merupakan praktek/kebiasaan

Jahiliyah, Oleh karena itu, Allah mengharamkan hal itu, dengan firmannya:




58 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta : PT.
Grasindo, 2005), hlm. 118.

59 Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, (Lahore : The Ahmadiyah Anjuman
Isha’at Islam, 1950), hlm. 721.






Artinya :
“ Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan.”60

Maka dari itu jika waktu hutang tersebut sudah jatuh tempo, semantara

orang yang berhutang itu kesulitan membayarnya, maka ia tidak boleh

membalikan hutang tersebut kepadanya, tapi harus siberikan tempo lagi.

Sedangkan jika orang yang berhutang itu berpunya, dan tidak sedang kesulitan,

maka ia harus membayar hutangnya, dan tidak perlu menambah nilai tanggungan

hutangnya itu, baik orang yang berhutang itu sedang mempunyai uang atau

sedang sulit.

2.2.3.2.2. Riba Fadhl

Riba fadhl (riba yang samar, diharamkan karena sebab lain) berasal dari

kata al-fadhl, yang berarti tambahan dalam salah satu barang yang dipertukarkan.

Riba ini terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda/barang yang sejenis.

Jadi syariat telah menetapkan keharamannya dalam enam hal, yakni

diantaranya adalah emas, perak, gandum, kurma, garam. Dan jika salah satu

barang-barang ini diperjual belikan dengan jenis yang sama, maka hal itu

diharamkan jika disertai dengan adanya tambahan antara keduanya. Hal ini senada

dengan apa yang dikatakan oleh Sayid Sabiq bahwa riba fadhl ialah jual beli

emas/perak atau jual beli bahan makanan dengan bahan makanan (yang sejenis)

dengan ada tambahan.

60 Departemen Agama, Op.Cit.,Q.S. Al-Baqarah :  280, hlm. 47.



Hal ini berdasarkan dari hadist Nabi yang diriwayatkan dari Imam Al-

Bukhori :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل الذَّ  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنھُ یُْخبُِر َعْن َرُسوِل هللاَّ ھَُب َعْن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللاَّ
ْلبُرُّ بِاْلبُرِّ ِربًا إِالَّ ھَاَء َوھَاَء َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر ِربًا إِالَّ ھَاَء َوھَاَء بِالذَّھَِب ِربًا إِالَّ ھَاَء َوھَاَء َوا

ِعیُر بِالشَِّعیِر ِربًا إِالَّ ھَاَء َوھَاء 61َوالشَّ

Artinya :
Dari 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu mengabarkan dari
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan
emas adalah riba' kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), beras
dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (maksudnya secara
kontan), kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini
(maksudnya secara kontan), gandum dengan gandum adalah riba' kecuali
begini-begini (maksudnya secara kontan) ".

Sebagian Ulama ada yang menambahkan selain kedua jenis riba tersebut

diatas, yakni riba yad, yaitu riba yang dilakukan karena berpisah dari tempat akad

sebelum serah terima terjadi. Kemudian Riba qardi yaitu hutang dengan syarat

ada keuntungan bagi yang memberi hutang.62Namun secara umum keduanya

termasuk kedalam jenis riba nasi’ah dan riba fadhl.

2.2.3.2.3. Riba Dalam Pandangan Non Muslim

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam tetapi berbagai

kalangan diluar Islam pun memandang serius persoalan ini. Karenanya kajian

terhadap masalah riba dapat diruntut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun

silam. Masalah riba telah menjadi bahan bahasan orang Yahudi, Yunani, demikian

juga Romawi. Kalangan kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan

61 Muhammad Ibn Isma’l Al-bukhori, Shahih Al-Bukhori, Kitab Buyu’, Bab. Bai’u As-
sya’ir bisy-Sya’ir, (Beirut : Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah, 2008), hadist no. 2065.

62Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 290.



sendiri tentang riba. Oleh karena itu sepantasnya tentang ribapun melihat

prespektif dari kalangan non muslim tersebut pula dikaji karena ternyata

merekapun tidak menyenangi riba apalagi Islam.

Diantara rujukan terkenal yang paling kuno tentang usury (riba) ditemukan

dalam munuskrip agama India Kuno dan Jain (1929) menyajikan ringkasan

dengan sangat baik tentang riba tersebut dalam karyanya pada Indigenous

Banking in India. Dokumen yang paling awal berasal dari teks Vedic India Kuno

(2000-1.400 SM), yang mana usurer (kusidin) disebut beberapa kali dan

diinterpretasikan sebagai setiap orang meminjamkan dengan memungut bunga.Di

India Kuno hukum yang berdasarkan Weda, kitab suci tertua agama

Hindu,mengutuk riba sebagai sebuah dosa besar dan melarang operasi

bunga.Vasishtha, pembuat hukum Hindu yang terkenal sepanjang waktu,

membuat hukum khusus melarang kasta yang lebih tinggi Brahmana dan Ksatria,

meminjamkan dengan bunga63

Dalam agama Yahudi, Kitab Taurat (bahasa Yahudi untuk Hukum Musa

atauPentateuch, lima kitab pertama Perjanjian Lama) melarang riba di kalangan

bangsaYahudi, sementara paling tidak satu orang ahli melihat dalam Talmud

(Hukum Lisan yang melengkapi Kitab Tertulis untuk kaum Yahudi ortodoks)

suatu bias yang konsistenterhadap ‘kemunculan riba atau laba’. Kitab Exodus

(keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan, ”Jika engkau meminjamkan uang kepada

salah seorang dari umatKu orang yang miskin diantaramu, maka janganlah

63 Suyanto, Surat Kabar Harian Republika, Jakarta : edisi 17 Juli 2009.



engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia janganlah engkau bebankan

bunga uang terhadapnya.64

Dalam agama Kristen, pelarangan yang keras atas riba berlaku selama

lebih dari1.400 tahun.Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini

secara jelas, namun sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang

terdapat dalam Lukas 6:34-5 sebagai ayat yang mengecam praktek pengambilan

bunga. Ayat tersebut menyatakan :

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu
berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang
berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima
kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada
mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan
besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi, sebab Ia baik
terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang
jahat.”65

Ketidak tegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai

tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh atau

tidaknya orang Kristen mempraktekkan pengambilan bunga.Berbagai pandangan

di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode

utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang

mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII – XVI) yang

berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen

(abad XVI – tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan

bunga.66

64 Sutisna, http://majelispenulis.blogspot.com/2012/07/riba-dalam-perspektif-non-
Muslim.html (dilihat pada tanggal 23 Desember 2012).

65 http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/tak-berkategori/interest-dalam-pandangan-
agama.html(dilihat pada tanggal 23 Desember 2012).

66 Ibid.



2.2.3.3. Joint Ventura

Pemilik modal dapat saling bekerjasama dengan sesamanya dalam

memperluas sumber investasi mereka dan juga dalam diversifikasi resiko dan

usaha dengan membelanjakannya melalui perluasan ruang ekonomi. Resiko dan

produk diversifikasi jadi disebabkan oleh perpanjangan sumberdaya campuran

dan juga penghilangan relevansi suku bunga terhadap harga resiko, dalam hal ini

uang dan produk pasar tetap obyektif dan bersaing untuk memperoleh keuntungan

independen. Sehingga bunga secara efektif diganti dengan bagi hasil usaha dengan

menyadari sepenuhnya terhadap evaluasi resiko.67

2.2.3.4. Institusi Amal

Amal dalam tidak dimaksudkan untuk menghasilkan free-ridership (orang

yang menggantungkan hidupnya pada amal). Hal tersebut tidaklah diperlakukan

sebagai pengeluaran tanpa pengenbalian yang mempunyai dampak positif bagi

transformasi sosial ekonomi. Akibatnya, zakat dipahami sebagai media mobilisasi

produktif sosial dari mereka yang mempunyai sumber daya lebih (kaya) kepada di

miskin untuk mengaktifkan kedua kelompok tersebut untuk saling berinteraksi,

mengintergrasikan dan sejahtera dalam sosial ekonomi.68

2.3. Pelayanan

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang

lain secara langsung. Pelayanan/jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang

67 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 2, ( Pekanbaru:Al-mujtahadah Press, 2010),
hlm.55.

68 Ibid., hlm. 5.



dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat

intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

2.3.1. Pengertian Pelayanan

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pelayanan, Kotler

mendefinisikan pelayanan (jasa) sebagai setiap tindakan atau perbuatanyang dapat

ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya bersifat intengible (tidak

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikansesuatu.69

Menurut Gronroos pelayanan (jasa) adalah proses yang terdiri atas

serangkaian aktivitas intengeble yang biasanya (tidak harus selalu) terjadi pada

interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau

barang dan atau system penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas

masalah pelanggan70

Menurut Tjiptono, pelayanan adalah tindakan atau perbuatan Seseorang

atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelayanan adalah

sebuah produk yang ditawarkan dan disampaikan kepada pelanggan yang

membutuhkan secara luas mencakup baik yang kelihatan (tangibles)maupun yang

tidak kelihatan (intangibles).71

Jadi pelayanan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kinerja yang

menciptakan manfaat bagi pelanggan dengan mewujudkan perubahan yang

diinginkan dalam diri atau atas nama penerima. Sehingga pelayanan itu sendiri

69 Philip Kotler, Op.Cit., hlm. 83.
70 Gronroos, Service Management and Marketing. (Toronto : Lexington Books.

Massachusetts, 1992), hlm. 45.
71 Fandi Tjiptono dan Gregorius Chandra.Service Quality ,Satisfaction.(Yogyakarta :

Andi, 2005), hlm. 11.



memiliki nilai tersendiri bagi pelanggan dalam hubungannya dengan menciptakan

nilai-nilai pelanggan.

Christian Gronroos mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang

mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu 72:

a. Menjaga dan memperhatikan , bahwa pelanggan akan merasakan karyawan

dan sistem opersional yang ada dapat menyelesaikan problem mereka.

b. Spontanitas, dimana karyawan menunjukkan keinginan untuk

menyelesaikan masalah pelanggan.

c. Penyelesaian masalah, karyawan yang berhubungan langsung dengan

pelanggan harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas

berdasarkan standar yang ada, termasuk pelatihan yang diberikan untuk

dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

d. Perbaikan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan harus mempunyai

personel yang dapat menyiapkan usah-usaha khusus untuk mengatasi

kondisi tersebut.

2.3.2. Kualitas Pelayanan

Sehubungan dengan kontak personal yang sangat penting dalam

menentukan kualitas pelayanan, setiap perusahaan memerlukan service excellence

atau pelayanan unggul, yaitu suatu sikap/cara karyawan dalam melayani

konsumen/nasabah secara memuaskan.Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya

72 Gronroos, Op.Cit., hlm. 49.



pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampainnya

untuk mengimbangi harapan pelanggan.

Menurut Tjiptono, ada 4 karakteristik pokok pelayanan (jasa) yang

membedakannya dengan barang , yaitu73 :

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, BSM

melakukan seleksi yang ketat dan pelatihan yang tersistem bagi SDMnya,

menstandarisasi proses kinerja pelayanan (jasa) diseluruh internal BSM,

memonitor kepuasan pelanggan melalui survei atau kotak saran.

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

mampu menjaga kontinuitas pelayanan terhadap nasabah.

Menurut Zeitham1 dan Bitner74, Kualitas pelayanan (jasa), adalah tingkat

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut

73 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa. (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), hlm. 25.



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.

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 75:

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

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

peralatan dan perlengkapan modern.

2. Reliability ; 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.

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

75 Parasuraman, Delivering Service Quality. (New York : Mc Milan, 2002), hlm. 21.



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 :pelayananyang baik harus disertai dengan sikap keramahan,

kesopanan kepada pihak yang dilayani.

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, yaitu76 :

76 Zeithaml, dkk, Op.Cit, hlm. 26.



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 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.



Sedangkan Zeithaml menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berfokus

terhadap evaluasi yang mencerminkan persepsi pelanggan dari dimensi yang

spesifik tentang pelayanan. Dan juga bahwa kualitas pelayanan merupakan

komponen daripada kepuasan pelanggan. Dalam hal ini bahwa kualitas pelayanan

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. 77.

Schiffman dan Kanuk menjelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu hal

yang penting, sebab peningkatan daripada pelayanan itu sendiri dapat

meningkatkan kepuasan pelanggan dan pada waktu yang bersamaan dapat

meningkatkan keuntungan bagi perusahaan78. Sedangkan Rangkuti menandaskan

bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan

kepuasan pelanggan79. Lebih lanjut Handi Irawan menjelaskan bahwa kualitas

pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kepuasan

pelanggan80.

Jadi dari beberapa teori yang ada kesimpulannya bahwa kualitas pelayanan

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Teori ini digunakan dalam penelitian karena mampu mengakomodasi dan

mewakili obyek-obyek kualitas produk dan kualitas pelayanan dari produk yang

di teliti. Pada pengembangan selanjutnya, dimensi tersebut diangkat menjadi

variabel dimana dari variabel-variabel ini kemudian diurai menjadi dimensi-

dimensi dan indikator-indikatornya.

77 Ibid, hlm. 85.
78 Schiffman Kanuk, Consumer Behavior, (Leslie Lazar : Pearson Prentice Hall, 2004),

hlm. 191.
79 Rangkuti, Measuring Customer Satisfaction.(Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 31.
80 Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan. (Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 38.



2.3.3. Konsep Pelayanan dalam Prespektif Islam

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha

yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang

burukatau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini

tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, yang menyatakan bahwa:













Artinya. :
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami
keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak
mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata
terhadapnya.Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji”.81

Dimensi reliable (kehandalan) yang berkenaan dengan kemampuan untuk

memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Pelayanan akan

dapat dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai

secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan menumbuhkan

kepercayaan konsumen terhadap lembaga penyedia layanan jasa82. Dalam konteks

ini, Allah juga menghendaki setiap umatNya untuk menepati janji yang telah

81 Departemen Agama, Op.Cit., Q.S. Al-Baqarah : 267, hlm. 45.
82 Eman Sulaiman, Marketing Muhammad Strategi Andal Dan Jitu Praktik Bisnis Nabi

Muhammad Saw (Bandung : PT Karya Kita, 2007), hlm. 269.



dibuat dan dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur’an surat An-

Nahl ayat 9183:










Artinya :
“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan
janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah
meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu
(terhadap sumpah sumpah itu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang
kamu perbuat”.

Dimensi responsiveness (daya tanggap) berkenaan dengan kesediaan atau

kemauan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada

konsumen.Kecepatan dan ketepatan pelayanan berkenaan dengan profesionalitas.

Dalam arti seorang pegawai yang profesional dirinya akan dapat memberikan

pelayanan secara tepat dan cepat. Profesionalitas ini yang ditunjukkan melalui

kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.Dalam

pelaksanaan suatu pekerjaan, seorang dikatakan profesional apabila dirinya

bekerja sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Pekerjaan akan dapat

dilakukan dan diselesaikan dengan baik secara cepat dan tepat apabila dilakukan

oleh orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Kepercayaan yang diberikan konsumen merupakan suatu amanat. Apabila amanat

tersebut disia-siakan akan berdampak pada ketidakberhasilan dan kehancuran

83 Departemen Agama, Op.Cit.,Q.S. An-Nahl : 91, hlm. 277.



lembaga dalam memberikan pelayanan kepada konsumen84. Untuk itu

kepercayaan konsumen sebagai suatu amanat hendaknya tidak disia-siakan

dengan memberikan pelayanan secara profesional melalui pegawai yang bekerja

sesuai dengan bidangnya dan mengerjakan pekerjaannya secara cepat dan tepat,

sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh

Bukhari85, yaitu:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إَِذاُضیَِّعِت اْألَمَ  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنھُ قَاَل قَاَل َرُسول هللاَّ انَةُ َعْن أَبِي ھَُرْیَرةََرِضَي هللاَّ
 ِ قَاَل إَِذاأُْسنَِداْألَْمُر إِلَى َغْیِر أَْھلِِھ فَاْنتَِظْر السَّاَعةَ فَاْنتَِظْرالسَّاَعةَ قَاَل َكْیَف إَِضاَعتُھَا یَاَرُسوَل هللاَّ

Artinya :
Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya, berkata
seseorang: bagaimana caranya menyia-nyiakan amanat ya Rasulullah?
Berkata Nabi: apabila diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan
ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”.

Dimensi assurance (jaminan) berkenaan dengan pengetahuan atau

wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respek

terhadap konsumen. Apabila pemberi layanan menunjukkan sikap respek, sopan

santun dan kelemahlembutan maka akan meningkatkan persepsi positif dan nilai

bagi konsumen terhadap lembaga penyedia jasa. Assurance ini akan

meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari resiko atau bahaya, sehingga

membuat konsumen merasakan kepuasan dan akan loyal terhadap lembaga

penyedia layanan. Baik buruknya layanan yang diberikan akan menentukan

keberhasilan lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan. Dengan memberian

pelayanan yang menunjukkan kesopanan dan kelemahlembutan akan menjadi

84 Eman Sulaiman, Op.Cit., hlm. 271.
85 Muhammad Ibn Isma’il Al-bukhori, Op.Cit., Kitab ar-riqaq Bab diangkat amanah,

(Beirut : Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah, 2008), hadist no. 6496.



jaminan rasa aman bagi konsumen dan yang berdampak pada kesuksesan lembaga

penyedia layanan jasa86. Berkenaan dengan hal ini, Al Qur’an Surat Ali Imran

ayat 159 menyatakan bahwa87:













Artinya :
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.Karena itu,
maafkanlah mereka; mohonkanlah mapun bagi mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada
Allah.Sesuangguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal
kepada-Nya”.

Dimensi empathy (empati) berkenaan dengan kemauan pegawai untuk

peduli dan memberi perhatian secara individu kepada konsumen.Kemauan ini

yang ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian

terhadap kebutuhan serta keluhan konsumen. Perwujudan dari sikap empati ini

akan membuat konsumen merasa kebutuhannya terpuaskan karena dirinya

dilayani dengan baik. Sikap empati pegawai ini ditunjukkan melalui pemberian

layanan informasi dan keluhan konsumen, melayani transaksi konsumen dengan

senang hati, membantu konsumen ketika dirinya mengalami kesulitan dalam

bertransaksi atau hal lainnya berkenaan dengajn pelayanan lembaga. Kediaan

86 Eman Sulaiman, Op.Cit, hlm. 272.
87 Departemen Agama, Op.Cit, Q.S. Ali Imran : 159, hlm. 71.



memberikan perhatian dan membantu akan meningkatkan persepsi dan sikap

positif konsumen terhadap layanan lembaga. Hal ini yang akan mendatangkan

kesukaan, kepuasan dan meningkatkan loyalitas konsumen88.

Dimensi tangibles (bukti fisik) dapat berupa fasilitas fisik seperti gedung,

ruangan yang nyaman, dan sarana prasarana lainnya. Dalam konsep Islam

pelayanan yang berkenaan dengan tampilan fisik hendaknya tidak menunjukkan

kemewahan. Fasilitas yang membuat konsumen merasa nyaman memang penting,

namun bukanlah fasilitas yang menonjolkan kemewahan.89 Pernyataan ini

sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur’an surat At-Takaatsur ayat 1-5,

yaitu90:








Artinya :
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk kedalam
kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat
perbuatanmu itu) dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.
Janganlah begitu,jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin”.

Berdasarkan teori-teori yang telah diungkapkan, maka disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan kualitas pelayanan adalah suatu penilaian konsumen

tentang kesesuaian tingkat pelayanan yang diberikan dengan tingkat pelayanan

yang diharapkannya. Kualitas pelayanan ini diukur dengan lima dimensi, yaitu: 1)

88 Eman Sulaiman, Op.Cit, hlm. 273.
89 Ibid.
90 Departemen Agama, Op.Cit., Q.S. At-takaatsur : 1-5, hlm. 600.



Reliability (Kehandalan), 2) Responsiveness (Daya Tanggap), 3) Assurance

(Keyakinan), 4) Emphaty (Empati) dan 5) Tangibles (Bukti Fisik).

2.4. Prilaku Konsumen

2.4.1. Pengertian Prilaku Konsumen

Menurut J.F. Engel dalam Basu Swastha dan Hani Handoko definisi

perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa,

termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan dan

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. 91

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu proses

pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu

dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa

ekonomis.

2.4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Konsumen

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Faktor kebudayaan

a. Budaya

Sebagaimana dikutip oleh Basu Swastha dan Hani Handoko dalam

bukunya "Manajemen Pemasaran" Stanton mendefinisikan kebudayaan sebagai

berikut Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang komplek, yang diciptakan oleh

91 Basu Swastha dan Hani Handoko, Op.Cit, hlm. 10.



manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur

perilaku manusia dalam masyarakat yang ada92

Kebudayaan ini memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap

konsumen dan merupakan petunjuk penting mengenai nilai-nilai yang akan dianut

oleh seorang konsumen. Mempelajari perilaku konsumen sama artinya dengan

mempelajari perilaku manusia, sehingga perilaku konsumen dapat juga ditentukan

oleh kebudayaan, yang tercermin pada cara hidup, kebiasaan dan tradisi dalam

memilih bermacam-macam produk pasar.

b. Kelas sosial

Kelas sosial adalah : ”bagian yang relatif homogen dan bertahan lama

dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hirarki dan yang keanggotaannya

mempunyai nilai, minat dan perilaku yang sama”93.

Menurut kelas sosial masyarakat di kelompokkan ke dalam tiga golongan

yaitu :

- Golongan atas, golongan ini terdiri dari pengusaha-pengusaha kaya,

pengusaha menengah.

- Golongan menengah, yang termasuk dalam golongan ini adalah karyawan

instansi pemerintah, pengusaha menengah.

- Golongan rendah, yang termasuk dalam kelas ini antara lain buruh-buruh

pabrik, pegawai rendah, tukang becak dan pedagang kecil.

2. Faktor sosial

a. Kelompok referensi

92 Ibid.
93 Philip Kotler, Op.Cit, hlm. 225.



Kelompok referensi menurut Kotler dan Armstrong adalah94 : ”Kelompok-

kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung pada

sikap dan perilaku seseorang.”

Kelompok Referensi, Kelompok referensi merupakan kelompok sosial

yang menjadi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk

membentuk kepribadian dan perilakunya. Kelompok ini meliputi organisasi

profesi, kelompok pengajian, kelompok kerja dan lain-lain.

b. Keluarga

Keluarga terdiri dari keluarga inti ditambah dengan orang-orang yang

mempunyai ikatan saudara dengan keluarga tersebut, seperti kakek, nenek, paman,

bibi, dan menantu serta lainnya.

Keluarga merupakan individu yang membentuk keluarga baru, setiap

anggota dalam keluarga dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan.

3. Faktor pribadi

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap orang

yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten95.

Kepribadian seseorang dapat dikatakan sama seperti percaya diri, menghargai

sesama, bersifat sosial, berjiwa romantis dan sebagainya. Keputusan seseorang

konsumen juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia dan daur

hidupnya, pekerjaannya, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep

diri.

a. Usia

94 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Op.Cit.,hlm. 161.
95 Bashu Swastha dan Handoko, Op.Cit., hlm. 170.



Keputusan seorang konsumen bisa juga dipengaruhi oleh tingkatan usia,

dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, semuanya berbeda dalam

pengambilan keputusan.

b. Pekerjaan

Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya, pemilihan

produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, penghasilan

yang dapat dibelanjakan.

c. Gaya hidup

Gaya hidup adalah : ”Pola kehidupan seseorang sebagaimana tercermin

dalam aktivitas, minat dan opininya,” gaya hidup menggambarkan

keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya96.

4. Faktor psikologi

Pemilihan konsumen terhadap suatu produk dipengaruhi oleh empat faktor

psikologis utama yaitu :

a. Motivasi

Motivasi merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorong

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna

mencapai suatu tujuan.

b. Pengamatan

Pengamatan merupakan suatu proses dengan mana konsumen (manusia)

menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya.

c. Belajar

96 Philip Kotler, Op.Cit., hlm. 189.



Belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil

akibat adanya pengalaman.

d. Sikap

Secara definitif sikap berarti suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan pikir

yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu obyek, yang

diorganisir melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan

atau secara dinamis pada pelaku.

2.5. Pengajuan Hipotesis

Atas dasar pokok masalah dan tujuan pembahasan dalam tesis ini, maka

hipotesa yang dikemukakan adalah:

H1 : Karakteristik produk berpengaruh terhadap keputusan nasabah

menabung.

H2 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan nasabah

menabung.

H3 : Karakteristik produk dan kualitas pelayanan secara simultan

berpengaruh terhadap keputusan Menabung

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada model hipotesis berikut ini :

Gambar 2.1 :
Model Hipotesis

Karakteristik Produk
(X1)

Kualitas Pelayanan
(X2)

Keputusan Menabung
(Y)


