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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah 

yang ada di Indonesia. Bank syariah memiliki tujuan untuk meingkatkan 

kualitas ekonomi manusia dengan cara mengembangkan kemandirian 

manusia melalui kegiatan penghimpunan dengan penyaluran dana secara 

syariah atau berdasarkan ajaran syariat islam. Bank syariah menurut 

Undang-Undang nomer 21 tahun 2008 dinyatakan bahwa bank syariah 

adalaha bank yang menjalankan usahanya berdasarkan dengan prinsip 

syariah dan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan 

Rakyat Syariah.1 

Bank syariah di Indonesia mulai muncul pada tahun 1980 melalui 

diskusi-diskusi bertemakan bank islam sebagai pilar ekonomi islam. 

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja 

untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. hasil kerja tim Perbankan MUI 

tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT 

Bank Muamalat Indonesia (BMI), Yang Sesuai akte pendiriannya, berdiri 

pada tanggal 1 November 1991, dan pada tanggal 1 Mei 1992 BMI resmi 

beroperasi.2 

                                                           
1 BI, Undang-Undang Perbankan Syariah, bi.go.id di akses pada 21 februari 2018 pukul 09:30 
2 OJK, Sejarah Perbankan Syariah, ojk.go.id di akses pada 20 februari 2018 pukul 15:36 

http://www.bi.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan 

bahwa total nasabah perbankan syariah mencapai 15juta jiwa, sedangkan 

total nasabah perbankan konvensioanl menyentuh 80juta orang. Total 

nasabah bank syariah baru mencapai 18,75 persen dibanding dengan total 

nasabah bank konvensioal.3 Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK 

Ahmad Soekro Tratmono mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap 

perbankan syariah mulai meningkat yang ditunjukkan dengan jumlah 

rekening dana pihak ketiga yang tercatat mencapai 26,57juta.4 

Pengguna bank syariah yang ada di Indonesia pada saat ini 

semakin meningkat dan membuat membuat perbankan konvensional yang 

ada di Indonesia memperbarui sistem mereka pula dengan menambah 

differensiasi produk bank berupa bank syariah. Bank syariah ini 

dimaksudkan untuk menggaet masyarakat Indonesia yang mayoritas 

muslim dimana penduduk Indonesia sudah mulai memahami mengenai 

syariat islam. Selain itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama 

islam juga mulai sadar bahwa perbankan yang harus mereka gunakan 

adalah sudah seharusnya sesuai dengan ajaran islam. 

Berkembangnya ilmu yang semakin pesat pada saat ini membuat 

masyarakat tidak lagi bingung karena harus mendapatkan dampak dari 

penggunaan bank konvensional yang dimana bank tersebut memiliki 

indikasi adanya riba.  Riba yang ada bisa mereka hindari dengan adanya  

                                                           
3 Devie Kania, Nasabah Bank Syariah 18,75 Persen dari Total Konvensional, beritasatu.com 

diakses pada 21 februari 2018 pukul 10:20 
4 Nur Aini, OJK: Minat Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Meningkat, republika.co.id 

diakses pada 21 februari 2018 pukul 10:22 

http://www.beritasatu.com/
http://www.republika.co.id/
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sistem nisbah bagi hasil yang ada pada bank syariah diseluruh dunia. 

Nisbah bagi hasil ini memiliki banyak keuntungan seperti terhindarnya 

kita dari adanya riba serta kita mendapatkan keuntungan setiap bulan 

dengan bertambah nya nominal total tabungan yang kita miliki. Nisbah 

bagi hasil setiap bank syariah berbeda-beda, nisbah yang dihasilkan 

tersebut dapat didapatkan pada setiap produk yang ditawarkan oleh bank 

syariah. 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI mengenai tabungan dalam konteks 

pembagian nisbah berdasarkan landasan syariah mengatakan bahwa 

pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akda pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib 

menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah 

keuntungan yang menjadi haknya.5 

Produk pada bank syariah sangat beragam dan menarik, sehingga 

masyarakat tertarik untuk menabung pada bank syariah. Produk yang 

ditawarkan oleh bak syariah pun sudah sesuai dengan syariat islam yang 

ada. Salah satu produk yang menarik pada bank syariah adalah adanya 

nisbah yang di dapat oleh seorang nasabah bank syariah serta adanya fitur 

yang mengikuti perkembangan jaman seperti adanya fasilitas e-banking. 

Cabang dari Bank Syariah sendiri semakin meluas dikota – kota 

besar yang ada di Indonesia salah satunya berada di Jawa Timur kota 

Malang. Bank Syariah yang berada di Kota Malang salah satunya Kantor 

Cabang Bank Syariah Mandiri berada dijalan Jl. Raya Sukarno Hatta Kav 

                                                           
5 DSN MUI, Fatwa Tabungan, dsnmui.or.id diakses pada 14 mei 2018 diakses pukul 23:23 

http://www.dsnmui.or.id/
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5D No. 400, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru. Bank Syariah Mandiri 

cabang Soekarno Hatta berdiri dan pertama kali beroprasi sejak Senin 

tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 dan PT Bank 

Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha 

dengan nilai-nilai spiritual. 

Bank Syariah Mandiri kantor cabang Soekarno Hatta Malang 

berdasarkan hasil observasi memiliki kondisi terbaru yaitu perusahaan ini 

sudah semakin banyak dikenal oleh masyarakat dengan bukti perusahaan 

ini memiliki banyak nasabah dengan berbagai kalangan. Persaingan yang 

semakin ketat membuat Bank Syariah Mandiri kantor cabang Soekarno 

Hatta Malang juga harus memiliki strategi yang baik agar tetap mampu 

bersaing antar bank. Strategi untuk meningkatkan ketertarikan kepada 

nasabah baru, karyawan pada bank ini sering mempromosikan produk 

yang mereka miliki kepada calon nasabah, serta bagian pemasaran pada 

bank ini sering melakukan promosi dengan menawarkan produknya 

kebeberapa universitas yang ada di kota Malang, mereka menyebutnya 

sebagai membuka stan.  

Keunggulan yang diperlihatkan oleh suatu bank tidaklah promosi 

yang mereka lakukan saja, melainkan suatu kualitas pelayanan dari produk 

itu sendiri yang akan ditawarkan oleh suatu Bank kepada nasabah untuk 

menarik perhatihan nasabah agar menggunakan produk yang sudah 

ditawakarkan. Bank Syariah Mandiri kantor cabang Soekarno Hatta juga 

memiliki kualitas – kualitas produk yang mampu bersaing dengan bank 
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lainnya seperti halnya dengan menggunakan produk dari Bank Syariah 

Mandiri ini mempermudah Zakat dan Infaq.  

Produk lain yang mereka tawarkan memiliki keunggulan lain pula  

seperti produk tabungan BSM dimana Bank Syariah Mandiri kantor 

cabang Soekarno Hatta menawarkan kemudahan pembukaan rekening 

baru dengan persyaratan yang mudah serta memberikan fitur fasilitas 

berupa e-banking yang sekarang marak digunakan oleh masyarakat. 

Nisbah pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang Soekarno Hatta sangat 

kompetitif, sesuai dengan perjanjian awal antara bank dengan calon 

nasabah yang akan menabung pada bank ini. 

Produk tabungan BSM pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang 

Soekarno Hatta memiliki nisbah sebesar 15% untuk nasabah. Keuntungan 

nisbah ini akan didapat setiap nasabah apabila mereka menabung di bank 

syariah mandiri. 

Kualitas pelayanan yang diberikan dari pihak bank ini adalah 

beberapa karyawan baik dari bagian pemasaran atau pun bagian lain, 

mereka kerap mengunjungi nasabah Bank Syariah Mandiri ini guna tetap 

menjaga silaturahmi antara bank dengan nasabah, sehingga dengan adanya 

promosi yang dilakukan dan kualitas pelayanan dengan menjaga 

silaturahmi tersebut nasabah merasa puas dan akan memberikan dampak 

positif kepada nasabah dan nasabah pun tertarik kembali untuk mengajak 

pihak lain untuk menabung di Bank Syariah Mandiri kantor cabang 

Soekarno Hatta.  



6 
 

Nasabah Bank Syariah Mandiri pada saat ini memiliki kondisi 

terbaru pula yaitu nasabah memiliki kemungkinan besar akan menabung 

kembali serta setia dengan Bank Syariah Mandiri karena memiliki 

beberapa faktor pendukung tersebut, maka dari kondisi ini terbentuklah 

kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah terbentuk tidak hanya dari faktor 

bagaimana bank tersebut mampu menciptakan nisbah yang sesuai dengan 

perjanjian awal saja, namun kualitas pelayanan dan kualitas produk yang 

baik pula uang mampu menciptakan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah 

ini dapat terbentuk berasal dari diri nasabah tersebut yang sudah sangat 

mempercayakan bank tersebut untuk mengelola keuangan mereka. 

Berdasarkan penjelasan diatas tentang bagaimana perkembangan 

perbankan yang ada di Indonesia sekarang sudah sangatlah maju dan tidak 

hanya perbankan konvensional saja yang diminati oleh masyarakat 

sekarang termasuk masyarakat muslim yang banyak memilih Bank 

Syariah sebagai tempat mereka menyimpan uang, dengan adanya faktor 

penjunjang seperti manajemen dibidang promosi dan tingkat pelayanan 

dari pihak Bank Syariah itu sendiri, serta mengetahui bagaimana kondisi 

terkini pada salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank 

Syariah Mandiri kantor cabang Sokearno Hatta Malang.  

Kesimpulannya adalah penulis dapat mengambil judul “Pengaruh 

Nisbah, Pelayanan, dan Produk terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan 

BSM pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Soekarno Hatta Malang” 

yang akan menjadi penelitian akhir semester. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini bagaiman pengaruh 

nisbah, pelayanan, dan produk terhadap kepuasan nasabah tabungan BSM 

di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Soekarno Hatta. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh 

nisbah, pelayanan, dan produk terhadap kepuasan nasabah tabungan BSM 

di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Soekarno Hatta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat terhadap beberapa aspek berikut ini. 

1. Secara Teori 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian baru mengenai nisbah, pelayanan, dan produk terhadap 

kepuasan nasabah, serta dapat menjadi referensi dan rujukan bagi 

peneliti selanjutnya yang memiliki objek penelitian serupa. 

2. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan teori yang ada 

sesuai dengan penerapan yang ada dilapangan dan diharapkan dapat 
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memberikan masukan atau evaluasi, serta bahan acuan dalam 

penerapan penelitian baru secara alami. 

3. Secara Ilmiah 

Penelitian yang dilakukan diharapkan pembaca dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai bagaiamana pengaruh dari 

nisbah, pelayanan, dan produk tehadap kepuasan nasabah. 

 

E. Sistematika Pembahasan  

BAB I: Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini terdiri dari lima su bab. Pertama, diawali 

dengan latar belakang mengenai perkembangan bank syariah dan kondisi 

terkini Bank Syariah Mandiri kantor cabang Soekarno Hatta. Kedua, 

dilanjutkan dengan rumusan masalah yang diambil. Ketiga, mengenai 

tujuan dari penelitian ini. Keempat, mengenai manfaat dari penelitian ini, 

dan yang kelima yaitu menguraikan mengenai sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka  

Bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang didalamnya membahas 

mengenai landasan teoritis yang digunakan dan berkaitan dengan konsep-

konsep dasar dan teori yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. 

Adapun teori yang digunakan dan berkaitan dengan judul yaitu: Teori 

Nisbah, Teori Pelayanan, Teori Produk dan Teori Kepuasan. 

 

 



9 
 

BAB III: Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan kausalitas 

dengan pendekatan kuantitatif. Bab ini mencakup materi yang terdiri dari: 

jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, 

definisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV: Pembahasan 

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah di olah 

kemudian dilakukan analisis antara hasil penelitian dengan teori yang 

relevan, sehingga hasilnya menemukan jawaban dari masalah-masalah 

yang telah dirumuskan sebelumnya. 

BAB V: Penutup  

Bab ini merupakan bagian hasil dari penelitian yang terdiri dari dua 

sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Isi dari kesimpulan menguraikan 

mengenai hal-hal secara garis beras, dan dalam saran berisi mengenai 

masukan baik untuk peneliti selanjutnya, bank syariah mandiri, dan juga 

nasabah bank syariah mandiri. 

 

 


