
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam sebuah

perusahaan dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa

yang ditawarkan, pelayanan juga merupakan kunci keberhasilan bagi perusahaan

dalam melakukan kegiatan pemasaran yang bersifat jasa.

Peran pelayanan akan lebih besar dan bersifat akan menentukan dalam

kegiatan-kegiatan yang terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasaran atau

pelanggan. Agar peusahaaan unggul dalam persaingan, selain berwawasan

terhadap kualitas hendaknya juga berwawasan terhadap pelanggan. Karena

pelanggan bisa memberikan nilai lebh baik terhadap apa yang mereka harapkan

atau mereka inginkan.

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan kepuasan

bagi konsumen. Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa

manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi

harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya

loyalitas pelangan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut kemulut yang

menguntungkan bagi perusahaan.1

1Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi 2008), Edisi Ke-3 h. 24



Kepuasan konsumen akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari

si pemberi jasa kepada konsumen sesuai dengan apa yang dipersepsikan

konsumen.2 Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang

yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja suatu produk dan

harapan-harapannya.

Lima faktor utama yang harus diperhatakn oleh perusahaan dalam

menentukan tingkat kepuasan pelanggan adalah :

a. Kualitas produk

Pelanggan akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.

b. Kualitas pelayanan

Pelanggan akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan

yang baik atau yang sesuai dengan yang mereka harapkan.

c. Emosional

Kepuasan juga akan diperoleh dari nilai sosial yang membuat

pelanggan menjadi puas dengan merek tertentu.

d. Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga

yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada

pelanggannya.

2Vaitzal Rivai, Islamic Human Capital Dari Teori Kepraktik: Manajemen Sumber Daya
Islami, (Jakarta: Rajawali press. 2009). H. 876-877



e. Biaya

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa

cendrung puas terhadap produk aau jasa tersebut.3

Bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa memberikan pelayanan

merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk

menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Bank sebagai lembaga keuangan

memiliki tugas yaitu memberikan jasa keuangan melalui penitipan uang

(simpanan), pinjaman (kredit) dan jasa lainnya. Oleh karena itu bank harus dapat

menjaga kepercayaan dari nasabah.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan

pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi bersekala besar dengan

kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin

dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan.

Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk

mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi

tumpuan investasi melalui mekanisme saving, sehingga lembaga keuangan

memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya

ekonomi di kalangan masyarakat.4

3 Rambat Lupiyoady, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.
158

4Muhammad Ridwan, manajemen BMT, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 51



Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas

perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan

sehari-hari, masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak

bisa terlepas dari aspek perekonomian. Dalam konteks ini keberadaan lembaga

pembiayaan atau perbankan menjadi sangat signifikan. Bank Syariah Mandiri merupakan

suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT), yang

bergerak dalam bidang usaha salah satunya adalah peminjaman uang kepada masyarakat

dengan memakai jaminan gadai.

Gadai pada perum pegadaian merupakan perbuatan hukum yang sudah tidak

asing lagi dalam praktek perekonomian di Indonesia. Masyarakat sudah sangat familiar

dengan hal tersebut. Pegadaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan

kebutuhan dana untuk berbagai keperluan.

Pelaksanaan gadai di BSM merupakan suatu sistem gadai yang berdasarkan

Syariah Islam atau Hukum Islam. Penggunaan sistem gadai syariah merupakan salah satu

upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasiskan Islam.

Fenomena ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara

yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Untuk mengatasi kesulitan yang ada diatas dimana kebutuhan dana dapat

dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat

menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan

tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi

pinjamanya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh

sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu kita sebut

dengan nama usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut



kehilangan barang-barang berharganya dan sejumlah uang yang diinginkan dapat

disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan.

Dalam hukum  Islam pinjam meminjam di bolehkan baik melalui individu

maupun lembaga keuangan seperti bank dengan syarat tidak boleh meminta

kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah

yang disyariatkan dalam islam dalah gadai (rahn).

Secara umum pengertian gadai adalah menahan salah satu harta milik si

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang ditahan

tersebut memilki nilai ekonomis.Degan demikian, pihak yang menahan

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian

piutangnya.Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai adalah semacam

jaminan utang.5

Adapun landasan syariahnya disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-

Baqarah ayat 283:













5Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta Timur; Zikrul
Hakim, 2008)  h. 187-188



Artinya: dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika
sebagaian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaknya ia
bertakwa kepada Allah tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan
kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannnya, sungguh, hatinya
kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan

atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan sebagai salah satu

alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Maka, Objek

jaminan yang dapat digadaikan pada Bank Syariah Mandiri hanyalah berupa

emas, yaitu dalam bentuk lantakan (perhiasan) dan batangan. Emas merupakan

logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil, bahkan selalu

menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau

harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam

bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat

dengan mudah menggadaikan perhiasaannya kepada lembaga penggadaian atau

bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali

perhiasannya.6

Gadai Syariah yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri hadir untuk menjawab

kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan

menentramkan. Hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan

dana akan terpenuhi tanpa adanya prosedur lain yang memberatkan. Nasabah cukup

membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan dana

6Sumber:Http:)//www.SyariahMandiri.co.id/category/gadaiemas. (diakses 24 Oktober
2013)



yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu.

Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka

pinjaman tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar uang sewa atau

pemeliharaan. 7

Dengan adanya PT. Bank Syariah Mandiri saat ini seharusnya masyarakat

merasa terbantu dalam mendapatkan dana, baik itu untuk keperluan sehari-hari

maupun untuk keperluan usaha dan lainya. Tetapi tidak semua lapisan masyarakat

yang mengenal perbankan syariah sebagai jalan untuk memperoleh dana dengan

cepat.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk

meneliti lebih lanjut dan menuliskanya dalam bentuk skripsi dengan judul:

“TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP PRODUK GADAI EMAS

PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP PANAM MENURUT

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”

B. BATASAN MASALAH

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam tulisan ini, perlu diadakan

pembatasan masalah dan judul yang akan diteliti, sehingga penelitian ini dapat

dipaparkan secara lebih mendalam, dalam penelitian ini akan di fokuskan pada

preferensi (tanggapan nasabah) dan potensi produk gadai emas pada PT. Bank

Syariah Mandiri KCP Panam menurut perspektif ekonomi islam.

7Ibu Mase,(teknisi gadai emas), Wawancara, tanggal 24 Oktober 2013



C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Permohonan Pembiayaan produk Gadai Emas Pada PT.

Bank Syariah Mandiri KCP Panam ?

2. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap produk gadai emas pada PT.

Bank Syariah Mandiri  KCP Panam ?

3. Bagaimana Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Produk Gadai Emas Pada

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panama Menurut perspektif ekonomi islam?

D. TUJUAN DAN KEGUNAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Bagaimana Prosedur Permohonan Pembiayaan produk Gadai Emas Pada PT.

Bank Syariah Mandiri KCP Panam

b. Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap produk gadai emas

pada PT. Bank Syariah Mandiri  KCP Panam

c. Untuk mengetahui Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Produk Gadai

Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panama Menurut perspektif

ekonomi islam

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai sumbagan pemikiran penulis dalam ilmu pengetahuan khususnya

yang berkaitan dengan tingkat kepuasan nasabah terhadap produk gadai

emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam



b. Memberikan sumbagan pemikiran dan informasi bagi para pembaca,

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat dan mahasiswa

lainnya.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Ekonomi Islam pasa Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Suska Riau.

E. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan.Penelitian ini mengambil lokasi

di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah dan karyawan PT. Bank

Syariah Mandiri KCP Panam dan Objek penelitian ini adalah tingkat

kepuasannasabah terhadap produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri

KCP Panam menurut perspektif ekonomi islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian gadai emas

yang berjumlah 2 orangdan nasabah produk gadai emas yang berjumlah 223

orang. Dari jumlah populasi diambil sampel sebanyak 2 orang karyawan

bagain gadai emas dan 20% dari jumlah nasabah yakni sebanyak 45 orang

dengan mengunakan metode random sampling.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam mengumpulkan data penulis terdiri dari

data primer dan data skunder, sebagai berikut:



a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sampel yang

dijadikan responden penelitian

b. Data Skunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak

yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian,

serta literaur yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu mengamati dan meninjau secara langsung ke lapagan

dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang terjadi.

b. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada

pihak bank yaitu pihak bank serta karyawan guna mendapatkan data yang

berhubungan dengan penelitian.

c. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan

kepada responden guna mendapatkan data tentang masalah yang di teliti.

6. Metode Analisa Data

Setelah memperoleh data-data, maka penulis menggunakan metode

deskiptif kualitatif yaitu menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis

dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang

lainnya, sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang

diteliti.



7. Metode Penulisan

a. Induktif yaitu menggunakan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan

tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

b. Deduktif yaitu dengan cara mengumpulkan kaedah-kaedah yang umum

untuk diuraikan dan diambil kesimpulan.

c. Deskriptif yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh

kemudian dianalisa.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih terarahnya

penulisan ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab

yaitu:

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini penulis membahas tentang sejarah berdirinya PT.

Bank Syariah Mandiri KCP Panam, visi dan misi serta struktur

organisasi.

BAB III Telaah Pustaka

Mengemukakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori yang

ada hubugannya dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan



Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang

meliputi preferensi nasabah terhadap produk gadai emas pada PT.

Bank Syariah Mandiri KCP Panam menurut perspektif ekonomi

islam

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian

dan selanjutnya memberikan saran-saran yang ditujukan untuk

perbaikan-perbaikan kondisi penulisan yang akan datang.


