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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

          Perkembangan Lembaga Keuangan Jasa Syariah di Indonesia 

mengalami banyak peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. 

Tetapi dengan meningkatnya perkembangan Lembaga Keuangan Jasa 

Syariah, diimbangi pula dengan persaingan bisnis yang menjadi semakin 

ketat. Salah satunya adalah Baitul mal wat tamwil (BMT). Banyak analisis 

menyebutkan bahwa BMT merupakan perusahaan jasa yang tumbuh dan juga 

berkembang dengan cepat. BMT juga merupakan ide dan gagasan konsep 

lembaga keuangan syariah yang pertama muncul di Indonesia pada tahun 

1980. Pada saat itu bernama BMT Salman di Bandung dan koperasi Ridho 

gusti (Andri, 2010: 63). 

     Dalam perkembangannya, selain mengandalkan produk, BMT juga 

harus mampu memberikan pelayanan jasa yang efektif demi mendapatkan 

harapan nasabah. BMT dalam hal bidang penyedia jasa memiliki karakteristik 

yang mirip dengan Koperasi konvensional, perbedaan yang mendasar terletak 

pada praktek menjelaskan operasional bisnisnya. Dimana operasionalnya 

berbasis prinsip syariah, dan prinsip inilah yang menjadi daya tarik yang 

tinggi untuk memanfaatkan jasa BMT. Salah satu contoh BMT yang 

menjalankannya dengan prinsip syariah adalah BMT Amanah Ummah. 
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     Untuk itu BMT Amanah Ummah harus mampu menciptakan para 

nasabahnya menjadi loyal (setia), agar mereka tidak bisa dibajak oleh pesaing 

lain. Dan salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan 

kualitas pelayanan jasa terhadap prinsip syariah, prinsip inilah yang menjadi 

daya tarik tinggi para nasabah untuk memanfaatkan jasa BMT Amanah 

Ummah.     

     Kinerja pelayanan yang sangat mempengaruhi kepuasan nasabah 

meliputi beberapa aspek, yaitu tangible (kemampuan dalam menampilkan 

fisik), reliability (kemampuan untuk meningkatkan pelayanan dengan segera 

dan tepat waktu), reponsiveness (kemampuan untuk meningkatkan kecepatan 

karyawan dalam menanggapi nasabah), assurance (ketrampilan menangani 

keluhan pelanggan), dan empathy (memahami kebutuhan pelanggan) terlebih 

pada bank yang berbasis syariah. Sebagai salah satu lembaga keuangan jasa 

syariah yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabah, 

BMT Amanah Ummah harus meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan 

guna menjaga hubungan baik dengan nasabah untuk kedepannya.  

     Pelayanan yang baik dapat menciptakan kepuasan nasabah, apabila 

karyawan memusatkan perhatian pada upaya pemuasan keinginan nasabah 

dengan menentukan nasabah sasaran yang sebenarnya yang akan dilayani, 

mengidentifikasi keinginan nasabah, mengembangkan produk yang mampu 

memuaskan keinginan nasabah (Hasan, 2010: 94).  

     Dalam hal ini hubungan antara nasabah dengan BMT haruslah dalam 

koridor bahwa BMT bukanlah pihak yang mencari keuntungan di atas ketidak 



3 
 

pedulian dengan hak kepentingan nasabah. Tetapi tertumpu pada keadilan, 

keseimbangan hak dan kepentingan itu bagi kedua belah pihak. Hubungan 

spesifik antara BMT dan nasabah tertumpu pada tujuan syariah (maqasid 

syariah). Tujuan utama syariah adalah menjauhkan manusia dari ha-hal yang 

diharamkan dan mencapai hal-hal yang bermanfaat dari berbagai aspek 

kehidupan termasuk kehidupan ekonomi dan bisnis. 

     Berdasarkan penjelasan di atas peneliti ingin mencari fakta terkait 

dengan kepuasan nasabah setelah menerima  pelayanan jasa dari BMT 

Amanah Ummah, khususnya pelayanan yang menggunakan prinsip syariah. 

Dan hal ini bisa dijadikan bahan evaluasi BMT Amanah Ummah untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan yang menurut nasabah masih kurang dan 

perlu ditingkatkan lagi kualitasnya, agar nasabah puas. Apabila kepuasan 

dirasakan secara maksimal maka tidak menutup kemungkinan nasabah akan 

loyal pada perusahaan kita. 

     Maka dari itu peneliti bermaksud menganalisis tingkat kepuasan 

nasabah pada BMT Amanah Ummah dipandang dari etika bisnis Islam, 

terutama dalam hal kinerja pelayanannya dengan melakukan penelitian 

berjudul “TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP KINERJA 

PELAYANAN BMT AMANAH UMMAH KARTASURA (Tinjauan Etika 

Bisnis Islam)”.     

B. Penegasan Istilah 

          Dari rumusan judul “Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Kinerja 

Pelayanan BMT Amanah Ummah”, maka penulis ingin menjelaskan 
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beberapa kata istilah yang merupakan kata kunci pokok dalam skripsi ini 

supaya dengan mudah memahami, beberapa kata kunci tersebut adalah : 

1. Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas yang menjalankan 

aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa yang 

diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh keuntungan (profit), 

namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya 

seperti halal dan haram dan berpegang teguh pada ketentuan syari’ah 

yaitu al-Qur’an dan al-Hadits.  

2. BMT (Baitul Mal wa Tamwil) adalah suatu organisasi bisnis yang 

berperan sebagai organisasi sosial. BMT merupakan lembaga keuangan 

mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Andri, 2010: 

451). 

3. Kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas dan kemampuan, seseorang sepatutnya memiliki 

derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu (Rivai: 2004)  

4. Pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan 

metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai 

dengan haknya. Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu 

bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada 

orang lain dalam hal ini pelanggan agar kebutuhan pelanggan tersebut 

dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka (Munir, 1991). 
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C. Rumusan Masalah 

     Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan 

yang akan diteliti, yaitu : 

1. Bagaimanakah tingkat kepuasan nasabah terhadap kinerja pelayanan 

BMT Amanah Ummah Kartasura ? 

2. Bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap kinerja pelayanan 

BMT Amanah Ummah Kartasura ? 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap kinerja 

pelayanan BMT Amanah Ummah Kartasura ditinjau dari etika bisnis 

Islam. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap 

kinerja pelayanan BMT Amanah Ummah Kartasura. 

Dan manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritik, penelitian ini mampu memberikan suatu manfaat dan 

menambah wawasan yang berarti bagi ilmu pengetahuan. Dan menambah 

khasanah dalam ekonomi islam, khususnya perbankan Islam. 

2. Secara praktik, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai 

bahan informasi bagi pembaca. Dapat digunakan sebagai masukan untuk 

memperluas dan mengembangkan tentang pemahaman membangun 

kepuasan nasabah melalui kualitas pelayanan pada BMT yang lainnya.  
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E. Kajian Pustaka 

Untuk meninjau dari beberapa hasil penelitian yang hampir sama, maka 

penulis melampirkan beberapa penelitian yang serelevan dengan penelitian 

penulis, yaitu:  

          Ali Hasan, 2010, dalam bukunya Marketing Bank Syariah BAB III Sub 

analisis perilaku nasabah bank syariah yang menerangkan tentang bagaimana 

persepsi nilai nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank syariah, 

BAB IV Sub analisis kepuasan dan loyalitas nasabah bank syariah yang 

menerangkan tentang kualitas pelayanan terhadap nasabah dan kepuasan 

nasabah terhadap pelayanan bank syariah. kualitas di sini dimaksudkan 

kepada cara kerja pelayanan bank syariah agar nasabah terpuaskan terhadap 

pelayanan.  

      Muhammad, 2000, dalam bukunya Sistem dan Prosedur Operasional 

Bank Syariah BAB II Sub analisis mekanisme kerja bank syariah yang 

menerangkan tentang Job Diskription bank syariah. Peneliti menggunakan 

buku ini untuk mengetahui cara kerja bagian masing-masing di bank syariah. 

      Putri Dwi Cahyani, 2011, dalam skripsinya yang berjudul Tingkat 

Kepuasan Nasabah terhadapa Kualitas Kinerja Perbankan Syariah di 

Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga yang meneliti tentang kriteria yang paling 

dominan mempengaruhi kepuasan nasabah. Dalam skripsi ini peneliti 

menyebutkan 4 bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, 

BTN Syariah, BPD DIY Syariah. 
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      Wiwik Wilarsi, 2011, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Sikap 

Nasabah terhadap Kualitas Pelayanan Jasa pada BRI Syariah cabang 

Yogyakarta, STAIN Surakarta yang meneliti tentang bagaimana sikap 

nasabah mengenai kualitas pelayanan jasa bank BRI Syariah cabang 

Yogyakarta. Peneliti menjelaskan bahwa yang mempengaruhi adalah dari 

karakteristik masing-masing nasabah seperti dilihat dari segi usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan. 

      Hasil penelitian terdahulu jika dibandingkan dengan penelitian yang 

akan dilakukan hampir sama yaitu tentang kepuasan nasabah terhadap 

pelayanannya, perbedaanya terletak pada tinjauan etika bisnis islamnya 

terhadap kepuasan nasabah dalam pelayanannya di BMT Amanah Ummah 

Kartasura, fokus objek dan lokasi penelitian.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan 

ini melakukan pengamatan/observasi, wawancara kualitatif dan 

melakukan keabsahan data (Nusa, 2011: 43). Penelitian ini bermaksud 

melakukan kajian terhadap bagaimanan kinerja pelayanan BMT Amanah 

Ummah Kartasura dengan pelaksanaannya yang menggunakan prinsip 

syariah. 
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2. Obyek penelitian 

a. Populasi 

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki 

kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentukmasalah-

masalah pokok dalam suatu penelitian (Muhammad, 2008: 161) 

Peneliti mengambil populasi dari nasabah-nasabah BMT Amanah 

Ummah Kartasura yang relatif sering berhubungan langsung dengan 

BMT Amanah Ummah Kartasura. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek 

penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh 

ketrangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya 

sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah obyek 

penelitian (Mardalis, 1995: 55) 

Untuk menentukan suatu sampel dari suatu populasi dapat 

menggunakan rumus Slovin (Muhammad, 2008: 180) sebagai berikut: 

n = 
N 

1 +N.e² 

Ket: 

n  =  ukuran sampel 

N =  ukuran populasi 

e  =  persen kelonggaran ketidaktelitian 
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adapun kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau 

diinginkan adalah 10%, karena untuk desain deskriptif minimal 10% 

dari populasi, jadi: 

n =     

9199 

1 + 9199. 10%.10% 

 

n =         9199 

 

 

    91,99 

 

n =   92 

Jadi sampel yang digunakan adalah 92 responden nasabah yang akan 

diwawancarai. 

3. Metode pengumpulan data  

a. Observasi  

Teknik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seorang 

peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek 

yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman 

penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. Teknik ini 

memiliki dua cara, yaitu pengamatan terstruktur dan tidak terstruktur. 

Observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu pengamatan dengan cara 

tidak terstruktur. Cara tidak terstruktur adalah peneliti mengamati arus 

peristiwa, berbicara secara langsung pada nasabah dan mencatatnya 

kemudian dianalisis. Dalam hal ini Suplemen data dapat digunakan 

untuk tambahan analisis (Muhammad, 2008: 150). 
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b. Wawancara 

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk 

mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan 

masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan 

teknikini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap 

muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara 

dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai (Muhammad, 

2008: 151). 

Peneliti akan melakukan wawancara kepada Nasabah BMT Amanah 

Ummah Kartasura. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta 

pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan 

masakah penelitian (Muhammad, 2008: 152). 

4. Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman (2000: 68) menyatakan bahwa 

dalam analisis kualitatif, tiga komponen analisa yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verikasi, aktivitasnya 

dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data 

sebagai suatu siklus. Dalam tahap analisa data dan penelitian, penelitian 

ini menggunakan tehnik analisa data interaktif, yaitu reduksi data, kajian 
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data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Tiga komponen pokok 

yang akan dilewati adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian serta 

penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Pelaksanaan reduksi data ini dilakukan 

selama penelitian berlangsung, sedangkan kegunaannya adalah untuk 

lebih memfokuskan pokok permasalahan yang sedanga diteliti. 

b. Penyajian data 

Penyajian adalah informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 

dapat dimungkinkan kesimpulan riset dapat dijabarkan. Dengan 

penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang 

terjadi dan tindakan apa yang akan diambil, lebih jauh menganalisa 

atau mengambil yang didapat dari penyajian data itu. 

c. Pemeriksaan kesimpulan 

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mengerti apa arti dari 

hal-hal yang dia teliti dengan melakukan pencatatan berbagai 

peraturan, pola, arahan sebab akibat dan proposisi, sehingga 

memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdapat latar belakang masalah di mana terdapat masalah-masalah 

yang menjadi latar belakang masalah terciptanya skripsi ini. 

Kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah, penegasan 
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istilah adalah keterangan kata-kata yang menjadi kunci dari skripsi 

ini, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka sebagai rujukan 

atau pedoman berupa buku-buku. 

BAB II Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dari skripsi ini, yaitu 

Etika Bisnis Islam, honsep kepuasan nasabah, kinerja pelayanan 

BMT dan tinjauan etika bisnis islam terhadap kinerja pelayanan 

BMT. 

BAB III Bab ini menerangkan tentang gambaran penelitian yang dilakukan, 

yaitu yang terjadi di Bank BMT Amanah Ummah Kartasura, 

mengenai sejarah berdirinya BMT Amanah Ummah Kartasura, 

kinerja para pegawai BMT Amanah Ummah Kartasura terhadap 

pelayanannya, kepuasan nasabah terhadap pelayanan BMT. 

BAB IV Bab ini menerangkan tentang hasil dari penelitian, pengumpulan 

data yang telah dilakukan yaitu tentang kepuasan para nasabah 

terhadap kinerja pelayanan BMT Amanah Ummah Kartasura. 

BAB V Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 

pengolahan data yang telah dilakukan, serta memuat tentang saran 

yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan 

penelitian lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


