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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Henry Alphonse Korn (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Kualitas Produk terhadap Kepuasan Nasabah untuk Meningkatkan 

Loyalitas Studi pada Nasabah Tabungan Bank CIMB Niaga Pemuda 

Semarang). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan nasabah, 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dan 

kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

2. Dedi Setiawan dan Erni Madupi (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, 

Kualitas Produk dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah 

Taplus BNI Cabang Solok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah Taplus BNI cabang Solok dan Kualitas Produk 

berpengauh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah 

Taplus BNI cabang Solok. 

3. Kusuma Wijayanto (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel jaminan, keandalan, dan perhatian 

masing-masing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. 
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4. Mujib Daroini (2014). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan 

Musyarakah pada BTM Mentari TulungAgung. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel nisbah dan kualitas pelayanan 

terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah memilih pembiayan musyarakah. 

5. Adella Rianty. (2017). Pengaruh Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap 

Kepuasan Nasabah Tabungan Mudharabah (Studi Kasus pada PT Bank 

Syariah Mandiri di Wilayah Tangerang Selatan). Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kualitas pelayanan dan 

bagi hasil signifikan terhadap kepuasan nasabah. Secara simultan 

variabel kualitas pelayanan dan bagi hasil berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah tabungan mudhrabah. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu berupa 

comparative research atau perbandingan penelitian sekarang dengan 

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas. Perbandingan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama 

perbandingan pada objek penelitian adalah nasabah tabungan BSM 

pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Soekarno Hatta. 

Perbandingan kedua adalah hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu 

hasil yang diperoleh apakah memiliki persamaan atau perbedaan. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Teori Bagi Hasil 

Bagi hasil menurut terinologi asing dikenal dengan profit sharing. 

Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara 

luas profit sharing adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada 

pegawai dari suatu perusahaan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu 

bonus uang tunai yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada 

tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan 

atau bulanan.6 

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi bagaimana tata cara 

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. 

Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan 

dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.7 Bentuk 

produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan 

musyarakah. 

  Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proposional antara 

shohibul mal dengan mudharib. Semua pengeluaran rutin yang 

berkaitan dengan bisnis mudhrabah atau musyarakah, bukan untuk 

kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya 

operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul mal dan 

mudarib sesaui dengan perjanjian awal.8 

                                                           
6 Muhammad, “Manajemen Bank Syariah”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 101. 
7Ibid, 85. 
8 Ibid, 102. 
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 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil 

merupakan bagaimana cara menentukan keuntungan yang didapat oleh 

seorang nasabah yang didapat dari sebuah bank dari modal yang 

mereka tabung atau investasikan. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 

1. Faktor langsung 

Diantara faktor-faktor langsungyangmempengaruhi perhitungan abgi hasil 

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

hasil. 

a. Investment rate, merupakan persentase actual dana yang  

b. diinvestasikan dari total dana, apabila bank menentukan 

invesment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total 

dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 

c. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan 

jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk 

diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan 

menggunakan salah satu metode ini: 

1) Rata-rata saldo minimum bulanan 

2) Rata-rata total saldo harian 

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang 

tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah 

dana aktual yang digunakan. 
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3. Nisbah   

1) Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang 

harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. 

2) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat 

berbeda. 

3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu 

dalam satu bank. 

4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu akun dan 

akun lainya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh 

temponya. 

2. Faktor tidak langsung 

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah  

1) Bank dan nasabah melakukan berbagi dalam 

pendapatan dan biaya. Pendapatan yang 

“dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima 

dikurangi biaya-biaya. 

2) Apabila semua biaya ditanggung bank, hal ini dsebut 

revenue sharing. 

b. Kebijakan akunting  

 Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya 

aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan 

pengakuan pendapatan dan biaya.9 

 

                                                           
9 Muhammad Syafi’I Antonio, “Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2005), 139 – 140. 
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3. Teori Nisbah 

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan 

bagi hasil di bank syari’ah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang 

disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi.10 Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudhrabah, 

yang tidak ada dalam akad jual beli.  

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 

kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan 

atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas 

penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan 

mencegahteradinyaperselisihan antara kedua belah pihak mengenai 

cara pembagian keuntungan.11 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa nisbah adalah 

keuntungan yang didapat oleh seorang nasabah dari bank yang dimana 

bank tidak mendapatkan kerugian melainkan juga mendapatkan 

keuntungan dari bagi hasil yang didapat. 

Nisbah keuntungan memiliki elemen-elemen yang perlu 

diperhatikan, berikut adalah, 

1. Prosentase, yaitu nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam 

bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan 

dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan 

                                                           
10 Muhammad, “Manajemen Bank Syariah”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 119. 
11 Adiwarman A. Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan”, (Jakarta:b PT Rajagrafindo 

Persada, 2010), 206. 
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dintentuka nberdasarkan kesepakatan, buka berdasarkan porsi 

setoran modal. 

2. Bagi untung dan bagi rugi, yaitu apabila nasabah ataupun bank 

mendapatkan keuntungan maka pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah, apabila nasabah atau bank mengalami 

kerugian yaitu berdasarkan proporsi modal karena adanya 

perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara 

kedua belah pihak. 

3. Jaminan, yaitu shahibul maal meminta jaminan tertentu kepada 

mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul maal jika 

ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan 

kesalahan, yakni lalai atau ingkar janji. 

4. Menentukan besarnya nisbah, yaitu besarnya nisbah ditentukna 

berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang 

berkontrak. Angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil 

tawar-menawar antara shahibul maal dengan mudharib. Tawar-

menawar ini biasanya terjadi antara bank dengan deposan 

dengan jumlah besar. 

5. Cara menyelesaikan kerugian, yaitu jika terjadi kerugian cara 

menyelesaikannya adalah pertama, dengan diambil terlebih 

dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan 
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perlindungan modal. Kedua, bila kerugian melebihi 

keuntungan, baru diambil dari pokok modal.12 

 

4. Tabungan Mudharabah 

Tabungan mudhrabah adalah tabungan yang dijalankan 

berdasarkan akad mudharabah.13 Secara teknis, mudharabah adalah 

akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

menyediakan seluruh 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 si 

pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 

kelalaian si pengelola, maka si pengelola tersebut yang bertanggung 

jawab.14 

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih 

mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam 

ayat-ayat al-qur’an sebagai berikut, Surah Al-Jumu’ah ayat 10: 

ِض َوابأتَغُوا ِمن فَضأ  َرأ ََلةُ فَانتَِشُروا فِي اْلأ ِ فَإِذَا قُِضيَِت الصَّ ِل ّللَّ

َ َكثِيًرا لَّعَلَّ  ُكمأ تُفأِلُحونَواذأُكُروا ّللَّ     ﴿١٠﴾ 

                                                           
12 Adiwarman A. Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan”, (Jakarta:b PT Rajagrafindo 

Persada, 2010), 206 – 210. 
13 Adiwarman A. Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan”, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2010), 347. 
14 Muhamad Syafi’I Antonio, “Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), 95. 
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“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Jumu’ah: 10) 

Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah 

dan mudharabah muqayyadah, perbedaan utama diantara keduanya 

terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik 

dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Bank syariah bertindak 

sebagai mudharib, sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul 

mal.15 

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai 

kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, 

termasuk melakukan akad mudhrabah dengan pihak lain. Namun, 

disisi lain bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali 

amanah, yang berarti bank harus berhati-hati serta beritikad baik dan 

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan 

atau kelalaiannya. 

Hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi 

hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah 

disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

Mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap 

kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila 

                                                           
15 Adiwarman A. Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan”, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2010), 347. 
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yang terjadi adalah kesalahan urusan, bank bertanggung jawab penuh 

terhadap kerugian tersebut.16 

 

5. Perhitungan Bagi Hasil Mudhrabah 

Pengelolaan harta mudharabah, bank menutup biaya operasional 

tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi 

haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 

nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah 

dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat 

perhitungan bagi hasil.17  

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan 

berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan 

di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan 

mudhrabah adalah sebagai berikut: 

 

 

Memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal 

hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa 

mengurangi hak nasabah. Pembulatan ke atas untuk nasabah, 

sedang pembulatan kebawah untuk bank 

                                                           
16 Adiwarman A. Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan”, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2010), 348. 
17 Ibid, 348. 

Hari bagi hasil x Saldo rata – rata harian x Tingkat bagi hasil 

Hari kalender yang bersangkutan 
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2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan 

terdekat. 

Mengenai hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan 

metide end of mouth, yaitu: 

1. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara 

bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan. 

2. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari 

efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk 

tanggal pembukaan tabungan. 

3. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efktif 

tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil 

tutup buku bulan terakhir. 

4. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang 

bersangkutan. 

5. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke 

rekening lainnya sesuai permintaan nasabah. 

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa 

ketentuan umum tabungan mudharabah sebagai berikut: 

1. Transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan bank 

bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 

2. Mengenai kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat 

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk 

didalamnya mudharabah dengan pihak lain. 
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3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 

dan bukan piutang. 

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk tunai 

dan bukan piutang. 

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan 

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi 

haknya. 

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 

nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.18 

 

6. Teori Pelayanan 

Pelayanan adalah segala sesuatu yang dilakukan pihak teretntu 

individu maupun kelompok kepada pihak lain individu maupun 

kelompok.19 Pelayanan yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Pelayanan juga memiliki arti yaitu pelayanan pelanggan mengacu pada 

aktivitas yang dapat diidentifikasi, namun terkadang tidak berwujud 

yang dilakukan oleh suatu pihak dalam hubungannya dengan suatu 

barang dan pelayanan dasar yang dijualnya.20 

                                                           
18 Adiwarman A. Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan”, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2010), 348 – 349. 
19 Fandy Tjiptono, “Service Management: Mewujudkan Layanan Prima, Edisi 2”, (Yogyakarta: 

CV Andi Offset, 2012), 3. 
20 Fajar Laksana, “Manajemen Pemasaran: Pendekatan Praktis”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2008), 85. 
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Kualitas pelayanan adalah suatu keadaan atau kondisi yang 

berhubungan erat dengan produk jasa untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan.21 Kualitas pelayanan bisa bertujuan sebagai kemampuan 

merencanakan dan menyiptakan produk yang bermanfaat bagi 

pelanggan. Menurut Hidayat (2009), dalam Chusnul semkain baik 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank maka nasabah semakin 

puas terhadap layanan tersebut.22  

Menurut beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa 

pelayanan merupakan suatu kunci utama yang berpengaruh pada 

kemampuan karyawan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang 

sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ada dimana 

pelayanan tersebut dapat menciptakan nilai loyalitas terhadap 

pelanggan. 

Kualitas jasa bank sangat erat berkaitan dengan karyawan 

dalam memberikan pelayanan jasa yang sesuai standar terhadap 

nasabah. Kualitas karyawan juga merupakan salah satu faktor pembeda 

antara bank satu dengan bank lainnya serta karyawan merupakan salah 

satu rantai nilai yang dapat menciptakan persaingan yang unggul bagi 

bank tersebut. Berikut adalah karakteristik kualitas karyawan terdiri 

atas, 

                                                           
21 Azka Al Afifah, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan, dan Kepuasan terhadap Loyalitas 

Nasabah”(Skripsi Sarjana Ekonomi UIN Raden Fatah, Palembang 2017),  23-24. 
22 Chusnul Chotimah, “Pengaruh Produk, Pelayanan, Promosi dan Lokasi terhadap Masyarakat 

Memiilih Bank Syariah di Surakarta”(Skripsi Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, Surakarta 2014), 5. 
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1. Competence adalah karyawan memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan dalam melayani nasabah. 

2. Courtesy adalah ramah, hormat, dan timbang rasa dalam melayani 

setiap nasabah. 

3. Credibility adalah karyawan memiliki sifat terpercaya. 

4. Reliability adalah karyawan mampu melaksanakan layanan secara 

konsisten dan teliti. 

5. Responsiveness adalah kemampuan seorang karyawan yang 

mampu meresponpelanggan dan mampu menyelesaikan 

pemsalahan dengan cepat. 

6. Gamesmanship adalah sikap karyawan dalam menghadapi setiap 

keluhan nasabah sebagai suatu permintaan denga objek utama 

adalah karyawan mampu memenangkan kepuasaan nasabah. 

7. Timeliness adalah sikap karyawan yang memperlihatkan untuk 

memberikan pelayanan tepat waktu, cepat, dan garansi pelayanan 

bank yang melebihi waktu yang telah ditentukan, nasabah 

memperoleh tambahan saldo tertentu, misalnya. 

8. Communication adalah karyawan berusaha untuk memahami 

pelanggan dan mampu berkomunikasi dengan jelas.23 

 

7. Teori Pelayanan dalam Islam  

Pemberian pelayanan dalam perusahaan berbasis islam dan 

konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaannya 

                                                           
23 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 92. 
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hanya terletak pada proses penggunaan, yaitu ketika pelaku bisnis 

memberikan pelayanan dalam bentuk fisik sebaiknya tidak 

menonjolkan kemewahan. Islam menganjurkan setiap pelaku bisnis 

dapat bersikap professional yaitu dapat bekerja dengan cepat dan tepat 

sehingga tidak menyia-nyiakan amanah yang menjadi tanggung 

jawabnya, hal tersebut seagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadist 

berikut, 

“Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah 

kehancurannya.”kemudian seorang berkata,”bagaimana caranya 

menyia-nyiakan amanah ya Rasulullah?” Rasulullah saw 

menjawab,”apabila diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang 

bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari) 

Berdasarkan hadis tersebut, setiap manusia dituntut untuk 

berprilaku lemah lemut agar oranglain merasa nyaman berada 

didekatnya, termasuk dalam hal pelayanan, apabila pelaku bisnis tidak 

mampu memberikan rasa aman dan nyaman dengan kelemahlembutan 

maka pelanggan dapat beralih ke perusahaan lain. Pelaku bisnis harus 

menghilangkan sikap keras hati dan harus memiliki sifat pemaaf dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan, hal tersebut dapat dilakukan 

agar pelanggan merasa nyaman dan terhindar dari rasa takut dan tidak 

percaya dari pelayanan yang diberikan.24 

 

                                                           
24 Veithzal Rivai Zainal, Firdaus Djaelani, etx. Islamic Marketing Management: Mengambangkan 

Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw. (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2017), 179 – 180. 



25 
 

8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Pelayanan 

Tingkat kualitas pelayanan tidak hanya berpatok pada karakteristik 

kualitas pelayanan, namun sejumlah faktor kualitas pelayanan juga 

mampu membuat nasabah atau pengguna industri jasa merasa puas, 

berikut adalah faktor-faktor tersebut, 

1. Ketepatan waktu pelayanan adalah kemampuan karyawan untuk 

menyelesaikan pelayanan secara tepat dan tepat waktu sehingga 

meminimkan waktu tunggu nasabah. 

2. Akurasi pelayanan adalah pelayanan yang berkaitan dengan 

reliabilitas pelayanan, tanggung jawab dan bebas dari kesalahan-

kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

4. Kelengkapan adalah tersedianya sarana pendukung serta pelayanan 

komplementer seperti adanya buku panduan. 

5. Kemudahan mendapatkan pelayana adalah berkaitan dengan 

tersedianya sumber daya manusia seperti cukupnya jumla 

karyawan yang melayani atau tersedianya fasilitas pendukung 

seperti adanya computer untuk memproses data. 

6. Variasi model pelayanan adalah berkaitan dengan inovasi baru 

untuk memberikan pola-pola baru pelayanan. 

7. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan adalah berkaitan 

dengan lokasi serta ruang tempat pelayanan.  

8. Pelayanan pribadi adalah pelayanan yang berkaitan dengan 

fleksibilitas dan penanganan permintaan khusus. 
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9. Pendukung pelayanan adalah berkaitan dengan lingkungan sekitar 

bank tersebut.25 

 

9. Teori Produk 

Kualitas adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang 

inheren dalam memenuhi persyaratan.26 Produk adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, 

penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan 

atau kebutuhan, dalam arti luas, produk meliputi objek-objek fisik, 

jasa, acara, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran entitas-entitas 

ini. Jasa adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau 

kepuasan yang ditawarkan untuk dijual dan pada dasarnya tidak 

berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu.27  

Produk tidak hanya berupa barang berwujud yang memiliki tingkat 

ketahanan yang lama ataupun tidak tahan lama, namun produk juga 

ada yang berupa jasa yaitu produk yang tidak berwujud, tak 

terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah. Jasa tersebut biasanya 

memerlukan kendali kualitas, kredebilitas pemasok, dan kemampuan 

adaptasi yang lebih besar.28 

                                                           
25 Ibid. 91-92. 
26 Rambat Lupiyodi, “Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi Edisi 3”, (Jakarta: 

Salemba Empat), 212. 
27 Philip Kotler & Gary Amstrong, “Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1 Edisi 12”, (Jakarta: 

Erlangga, 2006), 266. 
28 Ibid, 6. 
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Kualitas Produk adalah sejauh mana produk (jasa) memenuhi 

spesifikasi-spesifikasinya.29 Kualitas produk adalah kecocokan 

penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan. Kecocokan penggunaan itu didasarkan pada lima ciri utama 

berikut, 

1. Teknologi, yaiu kekuatan atau daya tahan. 

2. Psikologis, yaitu citra rasa atau status. 

3. Waktu, yaitu kehandalan. 

4. Kontraktual, yaitu adanya jaminan. 

5. Etika, yaitu sopan santun, ramah atau jujur. 

Kulitas produk mempunyai dua dimensi tingkat dan konsistensi. 

Pertama, dalam pengembangan suatu produk, mula-mula pemasar 

harus memilih tingkat kualitas yang akan mendukung penempatan 

produk. Kualitas produk berarti kualitas kinerja yaitu kemampuan 

produk untuk melaksanakan fungsinya. Banyak kasus perusahaan 

terkadang memilih kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar 

sasaran dan tingkat kualitas produk pesaing.30  

Kedua, disamping tingkat kualitas, kualitas tinggi juga bisa berarti 

tingkat konsistensi kualitas yang tinggi. Kualitas produk berarti 

pemastian kualitas yaitu bebas dari kerusakan dan konsisten dalam 

menghantarkan tingkat kerja yang ditargetkan. Semua perusahaan 

                                                           
29 Rambat Lupiyodi, “Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi Edisi 3”, (Jakarta: 

Salemba Empat), 212. 
30 Philip Kotler & Gary Amstrong, “Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1 Edisi 12”, (Jakarta: 

Erlangga, 2006), 273. 
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harus berusaha untuk mencapai tingkat kualitas kepastian yang 

tinggi.31 

 

10. Produk Jasa Bank 

Bentuk operasionalnya, bank juga menyediakan jasa-jasa keuangan 

bagi masyarakat guna melancarkan transaksi, keamanan asset maupun 

kepentingan perekonomian pada umumnya. Perkembangan dari 

perbankan dewasa ini dijumpai begitu banyak jasa keuangan yang 

ditawarkan meliputi: 

1. Kliring yaitu cara penyelesaian hutang-piutang antar bank 

peserta kliring dalam bentuk warkat maupun surat berharga 

pada suatu tempat dan waktu tertentu. 

2. Pengiriman Uang (Transfer) merupakan jasa pelayanan 

bank kepada masyrakat untuk mengirimkan sejumlah uang 

nasabah baik dalam nilai rupiah maupun valuta asing 

disuatu tempat baik dalam maupun luar negeri sesuai 

permintaan pengirim. 

3. Letter if Credit (L/C) merupakan kredit yang diberikan oleh 

bank kepada nasabahnya karena umumnya nasabah tidak 

membaar penuh jumlah uang yang diharuskan membayar 

kepda eksportir pada saat L/C dibuka. 

4. Perdagangan surat berharga 

5. Perdagangan valuta asing 

                                                           
31 Ibid, 273. 
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6. Perbankan elektronik (ATM) 

7. Bank garansi 

8. Save deposit box 

9. Fasilitas Over Draft 

10. Perwalian amanat 

11. Kartu debet dan kartu krredit.32 

 

11. Karakteristik Produk dan Penawaran Jasa 

Kualitas produk tidak hanya dapat dilihat dengan adanya produk 

yang berwujud seperti adanya barang, namun kualitas produk juga 

dapat dilihat dari sisi produk jasa. Produk jasa memiliki empat 

karakteristik, berikut adalah elemen dari karakteristik produk jasa, 

1. Tidak berwujud (Intangibility). Jasa bersifat abstrak dan tidak 

berwujud. 

2. Heterogenitas atau variabilitas (Heterogenity/Variability). Jasa 

umumnya diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang 

bersamaan dengan partisipasi konsumen dalam prosesnya. 

3. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability). Jasa umumnya 

diprodukai dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan 

dengan partisipasi konsumen dalam prosesnya. 

4. Tidak tahan lama (perishability). Jasa tidak mungkin disimpan 

dalam bentuk persediaan atau inventori.33 

                                                           
32 M. Faisal Abdullah, Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank), 

(Malang: UMM Press, 2003), 23 – 27. 
33 Rambat Lupiyadi, “Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi Edisi 3”, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2013), 106. 
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Berdasarkan keempat karakteristik tersebut, penawaran jasa dapat 

dibagi menjadi empat bagian kategori, sebagai berikut, 

1. Barang murni berwujud (a pure tangible good), seperti sabaun 

dan odol, tidak ada jasa yang menyertai produk. 

2. Barang berwujud dengan jasa yang menyertainya (a tangible 

good with accompanying services) untuk meningkatkan daya 

Tarik konsumen. 

3. Jasa mayor disertai barang dan jasa minor (a major service with 

accompanying minor goods and services), seperti jasa 

penerbangan kelas satu. 

4. Jasa murni (a pure service), seperti jasa penjaga anak dan 

psikoterapi.34 

 

12. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Produk 

Kualitas produk dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut 

adalah faktor-faktor tersebut: 

1. Bentuk yaitu Produk memiliki banyak arti salah satunya 

dapat didefinisikan berdasarkan bentuk atau struktur fisik 

produk. 

2. Fitur yaitu Fitur dapat didefinisikan sebagai faktor 

pendukung didalam deferensiasi produk dan sebagian besar 

                                                           
34 Rambat Lupiyadi, “Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi Edisi 3”, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2013), 106. 
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produk dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur yang 

melengkapi fungsi dasar mereka. 

3. Penyesuaian yaitu Penyesuaian massal atau bisa disebut 

mass customization adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan setiap Pelanggan – untuk menyiapkan 

produk, jasa, program dan komunikasi berbasis massal 

yang dirancang secara individual. 

4. Kualitas Kinerja yaitu Kualitas kinerja adalah tingkat 

dimana karakteristik utama produk beroperasi. Kualitas 

menjadi dimensi yang semakin penting untuk diferensiasi 

ketika perusahaan menerapkan sebuah model nilai dan 

memberikan kualitas yang lebih tinggi dengan uang yang 

lebih rendah. 

5. Kualitas Kesesuaian yaitu Setiap konsumen akan 

mengharapkan kualitas kesesuaian yang tinggi dengan 

pengertian tingkat dimana semua unit yang diproduksi 

identik dan memenugi spesifikasi yang dijanjikan. 

6. Ketahanan yaitu Ketahanan atau durability adalah ukuran 

umur operasi produk dalam kondisi biasa atau penuh 

tekanan, merupakan atribut berharga untuk produk – 

produk tertentu. 

7. Keandalan yaitu Keandalan adalah ukuran probabilitas 

bahwa produk tidak akan mengalami malfungsi atau gagal 

dalam periode waktu tertantu. 
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8. Kemudahan Perbaikan yaitu Kemudahan perbaikan adalah 

ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu 

tidak befungsi atau gagal. Kemudahan perbaikan yang ideal 

terjadi jika pengguna dapat memperbaiki sendiri produk 

tersebut dengan sedikit biaya dan waktu. 

9. Gaya yaitu Gaya atau Style menggambarkan penampilan 

dan rasa produk kepada pembeli. Gaya juga memiliki 

kelebihan dalam menciptakan perbedaan yang sulit sulit 

ditiru dan pada sisi negatifnya gaya yang kuat tidak selalu 

berarti kinerja tinggi.35 

 

13. Teori Kepuasan 

Kepuasan secara sederhana dapat diartikan upaya pemenuhan 

sesuatu atau membuat sesuatu memadai.36 Menurut Sumarwan (2003), 

dalam Ahmad kepuasan adalah tingkat perasaan setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya, 

jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dengan harapan, apabila kinerja dibawah harapan, 

maka pelanggan akan kecewa, bila kinerja sesuai dengan harapan, 

maka pelanggan akan sangat puas.37  

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau 

                                                           
35 Philip Kotler, “Manaemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1”, (Jakarta: Erlangga, 2009), 14 
36 Fandy Tjiptono, “Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian”, (Yogyakarta: CV 

Andi Offset, 2014), 353. 
37 Ahmad Guspul dan Awaludin Ahmad, Kualitas Pelayanan, Kepuasan dan Kepercayaan 

Nasabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Wonosobo, Jurnal PPKM III (Juli, 2014), 158. 
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kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan jasa serta 

kesesuaian dengan harapannya.38 Menurut Howard & Sheth dalam 

Tjiptono kepuasan pelanggan adalah sistuasi kognitif pembeli 

berkenaan dengan kesepadanan atau ketidaksepadanan antara hasil 

yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan.39 

Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja 

produk anggapannya atau hasil dalam kaitannya dengan ekspetasi.40 

Kepuasaan konsumen sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang telah muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil yang diharapkan. 

Kinerja dalam perusahaan atau bank ini apabila kinerja tersebut berada 

dibawah harapan, konsumen tidak akan puas, namun apabila kinerja 

memenuhi harapan, konsumen akan puas. kinerja yang telah melebihi 

harapan, maka konsumen akan merasa amat puas atau senang. 

Konsumen yang puas cenderung memberikan referensi yang baik 

terhadap produk atau jasa kepada oranglain.41 

Kepuasan pelanggan terebentuk dari beberapa elemen-elemen 

dasar yang mampu membentuk suatu kepuasan pelanggan terhadap 

suatu perusahaan, elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut,42 

                                                           
38 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, “Manajemen Pemasaran Jilid 1 & 2 edisi 12”, (Jakarta: 

Erlangga, 2009), 138 – 139. 
39 Fandy Tjiptono, “Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian”, (Yogyakarta: CV 

Andi Offset, 2014), 353. 
40 Philip Kotler, “Manaemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1”, (Jakarta: Erlangga, 2009), 14. 
41 Roesdian Bayu Ardiyanto, Pengaruh Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah yang di 

Mediasi Oleh Kepercayaan Nasabah pada Bank BRI Syariah Surakarta (Skripsi Sarjana Ekonomi 

Universita Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2013), 3. 
42 Azka Al Afifah, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan, dan Kepuasan terhadap Loyalitas 

Nasabah”(Skripsi Sarjana Ekonomi UIN Raden Fatah, Palembang 2017), 32. 
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1. Kemudahan dalam memperoleh produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh produsen tersedia di tempat dan toko yang 

dekat dengan pembeli yang potensial. 

2. Kesediaan untuk merekomendasikan dalam kasus prduk yang 

pembelian ulangnya relatif lama, kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk kepada teman atau eluarganya 

menajdi ukuran yang penting untuk di analisis dan ditindak. 

 

14. Kepuasan Pelanggan dalam Islam 

Standar syariat islam merupakan tolak ukur untuk menilai 

kepuasan pelanggan dalam islam. Kepuasaan pelanggan dalam 

pandangan islam adalah tingkat perbandingan antara harapan terhadap 

suatu produk baik barang maupun jasa, yang seharusnya sesuai syariat 

dengan kenyataan yang diterima. Menurut Qardhawi sebagai pedoman 

untuk mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan, 

sebuah perusahaan barang maupun jasa harus melihat kinerja 

perusahaannya yang berkaitan dengan beberapa hal berikut, 

1. Sifat jujur dan benar 

sebuah perusahaan harus menanamkan sifat jujur kepada 

seluruh personel yang terlibat dalam perusahaan tersebut, 

termasuk kepada pelanggan. Hal tersebut berdasarkan sabda 

Rasulullah saw dalam hadis berikut, 

“Muslim itu adalah saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang 

muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan 
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menemukan cacat, kecuali diterangkannya.” (HR. Ahmad 

dan Thabrani) 

2. Sifat Amanah 

Amanah berarti tidak mengambil sesuatu melebihi haknya 

dan tidak mengurangi hak orang lain, serta mengembalikan hak 

apapun kepada pemiliknya. Dalam berdagang, dikenal istilah 

“menjual dengan amanah”. Artinnya penjual menjelaskan ciri, 

kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa 

meleboh-lebihka, hal tersebut dilakukan agar tidak timbul 

keraguan pada diri pelanggan.43 

 

15. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan kunci utama dari loyalitas 

seorang pelanggan dimana pelanggan atau nasabah merasa puas 

dengan pelayanan atau pun fasilitas yang diberikan oleh perusahaan 

atau suatu lembaga tersebut. Berikut adalah beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, 

1. Expectancy Disconfirmation Model 

Berdasarkan pemakaian produk atau jasa tertentu dan juga 

merek lainnya dalam kelas produk yang sama, pelanggan 

membentuk harapannya mengenai kinerja seharusnya dari 

merek yang bersangkutan, apabila kualitas lebih rendah 

                                                           
43 Veithzal Rivai Zainal, Firdaus Djaelani, etx. Islamic Marketing Management: Mengambangkan 

Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw. (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2017), 173 – 174. 
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daripada harapan, yang terjadi adalah ketidakpuasan emosional. 

Namun, apabila kinerja lebih besar dibandingkan harapan, 

kepuasan emosional yang terjadi, sedang bila kinerja sama 

dengan harapan, maka yang terjadi adalah konfirmasi harapan. 

2. Equity Theory 

Model tradisional berpendapat bahwa equity theory adalah 

setiap orang menganalisis pertukaran antara dirinya dengan 

pihak lain guna menentukan sejauh mana pertukaran tersebut 

adil. Kepuasan terjadi bila rasio hasil dan input setiap pihak 

dalam pertukaran kurang lebih sama. Sebaliknya, 

ketidakpuasan terjadi jika pelanggan meyakini bahwa rasio 

hasil dan inputnya lebih jelek ketimbang perusahaan penyedia 

jasa. Vealuasi terhadap keadilan keseluruhan dalam transaksi 

pembelian produk berpengaruh terhadap kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan. 

3. Attribution Theory  

Attribution Theory mengidentifikasi proses yang dilakukan 

seseorang dalam menentukan penyebab tindakan dirinya, orang 

lain dan obyek tertentu. Atribusi yang dilakukan seseorang bisa 

sangat mempengaruhi kepuasan purnabelinya terhadap produk 

atau jasa tertentu, karena kinerja suatu produk gagal memenuhi 

harapan, pelanggan akan berusaha menentukan sebab 

kegagalan tersebut.  
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Apabila penyebab kegagalan itu ditimpakan pada produk 

atau jasa itu sendiri, maka perasaan tidak puas akan muncul 

begi pula sebaliknya. Proses atribusi berpengaruh sangat besar 

terhadap kepuasan atau ketidak puasan pelanggan apabila 

keterlibatan dan pengalaman serta pengetahuan pelanggan 

dengan suatu barang atau jasa relatif tinggi. 

4. Experientially-Based Affective Feelings 

Pendekatan eksperiensial berpandangan bahwa tingkat 

kepuasan pelanggan dipengaruhi positif dan negatif yang 

dialokasikan pelanggan dengan barang atau jasa tertentu setelah 

pembeliannya, selain pemahaman kognitif mengenai 

dikonfirmasi harapan, perasaan yang timbul dalam proses 

purnabeli juga mempengaruhi perasaan puas atau tidak puas 

terhadap produk yang dibeli. 

5. Assimilation-Contrast Theory 

Teori ini menjelaskan bahwa konsumen mungkin menerima 

penyimpangan dari ekspetasinya dalam batas tertentu, apabila 

produk atau jasa yang dibeli dan dikonsumsi tidak terlalu 

berbeda dengan apa yang diharapkan pelanggan, maka kinerja 

produk atau jasa tersebut akan diterima dan produk atau jasa 

bersangkutan akan dievaluasi secara positif, namun jika kinerja 

produk atau jasa melampaui zona penerimaan konsumen, maka 

perbedaan yang ada akan di kontraskan sedemikian rupa 

sehingga akan tampak lebih besar dari sesungguhnya. Setiap 
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pelanggan berbeda-beda dalam hal toleransinya terhadap 

penyimpangan dari kinerja yang diharapakn, dimana sebagian 

konsumen lebih toleran dibandingkan konsumen lainnya. 

Implikasinya, penyedia jasa harus cermat dan berhati-hatidalam 

merancang dan mengimplementasikan komunikasi peasaran 

agar klaim produk atau jasanya tidak masuk dalam zone of 

rejection  mayoritas pelanggan sasarannya. 

6. Opponent Process Theory 

Teori ini berusaha menjelaskan mengapa pengalaman 

konsumen pada mulanya sagat memuaskan cenderung 

dievaluasi kurang memuaskan pada kejadian atau kesempatan 

berikutnya. Dasar pemikirannya adalah pandangan bahw 

aorganisme akan berdaptasi dengan stimuli di lingkungannya, 

sehingga stimulasi berkurang intensitasnya sepanjang waktu, 

apabila stimulasi mengganggu keseimbangan psikologis 

konsumen, maka proses sekunder akan berlangsung sehinggan 

konsumen bersangkutan akan kembali ke kondisi homeostatis 

semula.  

Proses pertama disebut proses primer dan proses adaptif 

berikutnya disebut opponent process. Meskipun respon awal 

tidak mungkin meningkat seiring dengan adanya pengulangan, 

opponent processakan menjadi semakin kuat sehingga individu 

bersangkutan mengalami excitement yang lebih lemah pada 

pengalaman berikutnya. 
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7. Model Anteseden dan Konsekuensi Pelanggan 

Menurut Szymanski & Henard mengemukaka model anteseden dan 

konsekuensi kepuasan pelanggan yaitu anteseden kepuasan 

pelanggan meliputi: (1) ekspetasi pelanggan; (2) dikonfirmasi 

ekspetasi; (3) kinerja; (4) affect; dan (5) equity, sedangkan 

konsekuensi kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi tiga 

kategori: (1) perilaku komplain; (2) perilaku gethok tular 

negarif; (3) niat beli ulang.44 

 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Nisbah dengan Kepuasan 

Nisbah bagi hasil merupakan langkah inovatide lembaga keuangan 

syariah dan merupakan langkah keseimbangan sosial dalam 

memperoleh kesempatan pendapatan ekonomi. Sistem bagi hasil juga 

dapat dikatakan sebagai konsep yang mempunyai unsur keadilan. 

Keadilan distributif merupakan keadilan yang diterima seseorang 

sebagai hasil dari keputusan alokasi. Nasabah bank syariah akan 

terikat langsung dengan model keadilan distributif karena 

diterapkannya sistem nisbah bagi hasil. Bagi hasil dari bank syariah 

kepada nasabah yang memenuhi harapan nasabah menimbulkan 

kepuasan pada bank nasabah. Nasabah dapat pula diibaratkan sebagai 

konsumen yang khusus diperbankan. Harga yang sesuai dengan 

                                                           
44 Fandy Tjiptono “Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian”, (Yogyakarta: CV 

Andi Offset, 2014), 361 – 366. 
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harapan konsumen dapat mempengaruhi kepuasan.45 Kesimpulannya 

apabila nisbah yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan akad 

yang telah ditentukan maka nasabah akan merasa puas. 

2. Hubungan Pelayanan dengan Kepuasan 

Kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir dengan kepuasan pelanggan, sebagai pihak yang membeli dan 

mengkonsumsi produk atau jasa, pelanggan yang menilai tingkat 

kualitas layanan sebuah perusahaan. Kualitas pelayanan apabila 

dikelola dengan tepat dapat berkontribusi positif terhadap terwujudnya 

kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kualitas memberikan nilai plus 

berupa motivasi khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan 

relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan 

perusahaan. Ikatan emosional semacam ini memungkinkan perusahaan 

untuk memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik 

pelanggan.46 

Kepuasan pelanggan menyangkut komponen harapan dan kinerja 

atau hasil yang dirasakan. Harapan pelanggan merupakan perkiraan 

atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya apabila 

ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk baik barang maupun 

jasa, sedangkan kinerja atau hasil yang dirasakan merupakan persepsi 

pelanggan terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk 

yang ia beli, untuk itu manajemen harus memiliki persepsi yang sama 

                                                           
45 Emile Satia Darma, ‘Pengaruh Persepsi Keadilan Bagi Hasil terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Nasabah Bank Syariah (Studi Empiris pada Nasabah Perbankan Syariah di Yogyakarta), (Jurnal 

Repository UMY, 2015), 3. 
46 Fandy Tjiptono, “Service Management; Mewujudkan Layanan Prima”, (Yogyakarta: CV Andi 

Offset, 2012), 153. 
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dengan pelanggan agar diperoleh hasil yang melebihi atau paling tidak 

sama dengan harapan pelanggan.47 Kesimpulannya, apabila pelayanan 

yang diberikan oleh bank sesuai dengan harapan nasabah maka 

nasabah akan puas terhadap pelyananan tersebut. 

 

3. Hubungan Produk dengan Kepuasan 

Kualitas produk adalah salah satu sarana penempatan utama 

pemasar. Kualtas mempunyai dampak langsung pada kinerja produk 

atau jasa, oleh Karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan 

kepuasan pelanggan. Arti sempit, kualitas bisa didefinisikan sebagai 

bebas dari kerusakan, tetapi sebagian besar perusahaan yang berpusat 

pada pelanggan melangkah jauh melampaui definisi sempit ini, 

sehingga mereka mendefinisikan kualitas berdasarkan penciptaan nilai 

dan kepuasan pelanggan.48 

Posisi produk dalam dilihat apabila produk dalam posisi baik 

pelanggan akan memeperoleh apa yang diinginkannya ketika 

mengkonsumi produk yang ditawarkan sehinggan pelanggan akan 

puas, apabila posisi produk dalam keadaan perhatian, mka kita harus 

memberi perhatian ekstra kepada produk kita karena pelanggan tidak 

memperoleh apa yang diinginkannya sehingga pelanggan tidak puas.49 

 

                                                           
47 Fajar Laksana, “Manajemen Pemasaran; Pendekatan Praktis”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2008), 96. 
48 Philip Kotler & Gary Amstrong, “Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1 Edisi 12”, (Jakarta: 

Erlangga, 2006), 272. 
49 Vincent Gaspersz, “Konsep Vincent: Penerapan K 

onsep Vincent Tentang Kualitas dalam Manajemen Bisnis Total”, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2002), 49-50. 
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D. Kerangka berpikir 

Kerangka pemikiran bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

menguraikan secara sistematis pokok permasalahan yang ada dalam 

penelitiannya. Penelitian ini menggambarkan hubungan pengaruh variabel 

X yang mana variabel tersebut adalah Nisbah, Pelayanan, dan Produk 

terhadap variabel Y adalah kepuasan nasabah bank syariah mandiri cabang 

Soekarno Hatta. Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat seperti pada 

gambar: 
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Gambar 2.1 

Kerangka berpikir 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 
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E..Hipotesis  

 Hipotesis adalah suatu jawaban sementara mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntut atau mengarahkan 

penyelidikan selanjutnya.50 Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

H1: Nisbah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Nasabah Bank 

Syariah Mandiri cabang Soekarno Hatta. 

H2: Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Nasabah 

Bank Syariah Mandiri cabang Soekarno Hatta. 

H3:  Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Nasabah Bank 

Syariah Mandiri cabang Soekarno Hatta. 

 

                                                           
50 Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 168.  


