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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 

Baitul Mal Wa Tamwil atau sering juga disebut BMT, berdiri 

bersamaan dengan didirikannya Bank Syariah di Indonesia, yaitu pada 

tahun 1990. Sejak tahun 1990 BMT menjadi semakin besar pada saat itu 

pemerintah membuat kebijakan hukum ekonomi UU No. 7 / 1992 yaitu 

mengenai Perbankan dan juga PP No. 72 / 1992 mengenai BPR atau Bank 

Perkreditan Rakyat (Ridwan, 2013 : 34). 

Adapun kaitannya dengan fungsi dan tujuan BMT yaitu, di 

harapkan dapat mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara 

legal. Adapun beberapa cara yang tepat yaitu melakukan dua pola 

pengembangan, yaitu berbentuk Koperasi Syariah dan Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM). Dalam beberapa waktu BMT dilaksanakan dalam 

bentuk Koperasi Syariah, akan tetapi setelah keluarnya UU No. 7 / 1992 

dan PP No. 72 / 1992, BMT baru mulai mengembangkan diri menjadi 

lembaga keuangan yang mandiri (Ridwan, 2013 : 34). 

Dengan berkembangnya dunia bisnis di BMT yang semakin marak, 

sehingga menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam persaingan, 

pemasaran, dan pengelolaan sember daya manusia, dan juga dalam 

penanganan transaksi antara nasabah dan pihak BMT , dan juga BMT 

dengan BMT yang lain. Hanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai 
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keunggulan yang dapat dan mampu memeberikan kepuasan ataupun 

memenuhi kebutuhan nasabahnya, dan mampu menghasilkan produk yang 

bermutu dan berkualitas tinggi. 

Dalam keadaan yang seperti ini, coba di manfaatkan oleh salah satu 

BMT yang ada di Sukoharjo yakni BMT AMANAH UMMAH. Dalam 

dunia bisnis, perusahaan-perusaahn harus menyiapkan strategi-strategi 

yang baru ataupun cara untuk mengatur bagaimana cara menyempurnakan 

agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan yang 

semakin ketat untuk dapat menghasilkan produk dan jasa yang baik bagi 

Nasabah (Halim, 2009 : 29). 

Dengan kualitas pelayanan yang baik yang di berikan oleh BMT, 

seperti, fasilitas kantor yang memadahi, penampilan karyawan rapi, 

peralatan dan teknologi yang di gunakan baik, dan respon yang cepat 

dari karyawan dan juga jaminan keamanan bagi pemilik tabungan yang 

selalu di jaga dengan baik oleh pihak BMT. di samping itu  kedekatan 

antara karyawan dan Nasabah juga sangat berpengaruh agar karyawan 

dapat memahami apa yang di harapkan oleh Nasabah, seperti sikap 

terhadap Nasabah, kedisiplinan karyawan, dan kemampuan menyediakan 

pelayanan yang baik untuk Nasabah. 

Adapun pengertian pelayanan disini dalam kamis ekonomi 

(Winardi, 1991 : 93) di nyatakan bahwa pelayanan adalah pemberian 

layanan yang di berikan oleh produsen terhadap pengguna 

barang/konsumen. Dengan di tunjangnya pelayanan yang baik tidak serta 
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merta Nasabah akan begitu saja langsung mudah memberikan 

kepercayaan terhadap BMT tersebut, dengan kurangnya sosialisasi dapat 

menyebabkan kurang minatnya Nasabah untuk menabung di BMT, dan 

juga sikap yang kurang baik terhadap pelayanan ketika Nasabah akan 

menggunakan jasa BMT tersebut, keberhasilan suatu perusahaan sangat 

di tentukan pula baik ataupun buruknya pelayanan pada waktu 

memasarkan produknya, dengan pelayanan dan kondisi yang baik sebuah 

perusahaan akan dapat mudah berkembang sesuai apa yang dilakukan 

terhadap Nasabah mereka itu sendiri pada waktu melakukan transaksi 

pada perusahaan tersebut. 

Dengan demikian, dapat membuktikan bahwa pelayanan yang baik 

dan sikap yang baik terhadap Nasabah akan memberikan efek yang positif 

bagi berkembangnya  BMT. 

Agar Nasabah semakin puas dengan pelayanan yang di berikan 

oleh BMT, maka perusahaan harus berupaya meningkatan kualitas 

pelayanan agar Nasabah semakin betah dan semakin bertambah. 

Beberapa faktor yang menjadi tanda tanya besar mengenai apakah 

dari segi kepuasaan yang di rasakan oleh Nasabah sudah terpenuhi atau 

belum, disini peneliti akan menguji apakah pada BMT AMANAH 

UMMAH Nasabahnya sudah merasa puas dengan pelayanan yang di 

berikan selama ini, peneliti disini akan mengangat tema yaitu “ Pengaruh 

Pelayanan Jasa Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, bahwa dalam 

masalah yang sering di keluhkan Nasabah adalah tingkat kepuasan dalam 

hal pelayanan produk maupun jasa pada suatu perusahaan. 

Merujuk pada latar belakang, dapat di ambil beberapa pertanyaan 

anatar lain:  

1. Apakah tingkat pelayanan jasa secara simultan berpengaruh terhadap 

kepuasan Nasabah BMT Syariah Di Surakarta? 

2. Apakah tingkat pelayanan jasa secara individual berpengaruh terhadap 

kepuasan Nasabah BMT Syariah Di Surakarta? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan pada perumusan masalah dan batasan masalah yang 

ada di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menjelaskan pengaruh tangibles, reability, responsiveness, 

assurance, emphaty secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan 

Nasabah BMT Syariah Di Surakarta. 

2. Untuk menjelasakan pengaruh tangibles, reability, responsiveness, 

assurance, emphaty secara individual berpengaruh terhadap kepuasan 

Nasabah BMT Syariah Di Surakarta. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Teoritis. 

Di harapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah 

wawasan terhadap kinerja dan kepuasan Anggota di dalam 

Managemen BMT Syariah dan menjadi acuan agar kedepannya lebih 

baik lagi.  

2. Praktis. 

a. Agar masyarakat dapat lebih mengenal pelayanan BMT dan 

produk yang ada di BMT sesuai dengan syariat Islam. 

b. Bagi BMT dapat di jadikan sumber informasi bagi pihak BMT 

dalam kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih 

memuaskan Anggota serta untuk mempertahankan tingkat 

pelayanan. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Data dan Sumber data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama, 

baik melalui hasil wawancara ataupun kuisioner yang di lakukan 

oleh peneliti secara langsung untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak 

langsung baik melalui media perantara yang di lakukan oleh 

peneliti. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, yang di lakukan 

oleh peneliti. 

Data pada penelitian ini menggunakan Data Primer, sumber 

data yang di peroleh yaitu dengan menggunakan Quisioner 

(angket), yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada 

para Nasabah BMT Amanah Ummah Di Sukoharjo. Jumlah data 

yang di gunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 Responden 

yang kesemuanya adalah Nasabah BMT AMANAH UMMAH. 

2. Alat dan Model analisis 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

kepuasan Nasabah BMT terhadap kinerja dan pelayanan BMT 

AMANAH UMMAH akan di analisis dengan menggunakan OLS 

(Ordinary Least Square) atau regresi linier berganda. OLS adalah 

suatu metode ekonometrik dimana terdapat variable independen dan 

variable dependen. Dalam OLS hanya terdapat satu variable dependen, 

sedangkan untuk variable independen jumlahnya bisa lebih dari satu. 

Dalam metode OLS akan dibentuk model regresinya dengan 

menggunakan model replika (Sugianto, 2011 : 30). 
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Keterangan Diamana : 

Y  : Kepuasan nasabah. 

    : Konstanta. 

   -    : Koefisien Pengaruh variable TG, RB, RPV, ASR, EMP. 

TG : Tangibles 

RB : Reability 

RPV : Responsiveness 

ASR : Assurance 

EMP : Emphaty 

Et : Error term. 

 

Pada penelitian ini menggunakan analisisi kuantitatif dengan 

menggunakan perhitungan statistik. Program yang di gunakan untuk 

menganalisis data yaitu menggunakan program SPSS (Statistical Product 

and Service Solutions). Dalam penelitian ini metode yang di guanakan 

adalah dengan metode analisis Regresi Linier Berganda dengan melakukan 

uji asumsi klasik, agar mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghozali, 2009 

:148). 

Masalah yang seringkali muncul pada saat analisis regresi digunakan 

untuk mengestimasi suatu model dengan pengujian asumsi klasik, yaitu 

ada atau tidaknya masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, 
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otokorelasi dan normalitas residual. Untuk mengetahui masalah dalam 

model, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: (dengan tingkat 

signifikansi 5%). 

  

A. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu 

model regresi linear berganda. 

B. Uji Heteroskedastisitas 

Heretoskedastisitas terdadi apabila variasi μt tidak konstan atau 

berubah-ubah secara sistematik seiring dengan berubahnya 

nilai variabel independen (Gujarati 2003 :171). 

C. Uji Spesifikasi Model 

Uji spesifikasi model pada dasarnya di gunakan untuk menguji 

asumsi linieritas node, sehingga sering disebut uji linieritas 

model. Disini akan di gunakan uji Ramsey Reset, yang terkenal 

dengan sebutan uji kesalahan spesifikasi umum atau general 

test of specification error (Gujarati, 2003 : 196). 

D. Uji Normalitas Residual 

Asumsi normalitas gangguan atau error (μt) penting sekali 

sebab uji eksistensi model (uji F) maupun uji validitas 

pengaruh variabel independen (uji t), dan estimasi nilai variabel 

dependen mensyaratkan hal ini. Apabila asumsi ini tidak 

http://www.konsultanstatistik.com/2011/07/regresi-dan-korelasi.html
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terpenuhi, baik uji F maupun uji t, dan estimasi nilai variabel 

dependen menjadi tidak valid (Gujarati 2003 :164). 

Definisi Data Kualitatif melakukan analisis terhadap beberapa 

penelitian kuantitatif kemudian membuat definisi sendiri sebagai sintesis 

dari pokok-pokok pengertian penelitian kuantitatif. Menurut (Moleong, 

2005 : 6) penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang di gunakan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Adapun prosedur menggunakan penelitian Kualitatif menurut 

(Sudarwan, Danim dan Darwis, 2003 : 80) yaitu: 

a) Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. 

b) Mengumpulkan Data di lapangan. 

c) Menganalisis Data. 

d) Merumuskan hasil studi. 

e) Menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. 

 

F. SISITEMATIKA PENULISAN 

Bab I PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II LANDASAN TEORI 

Dalam Bab ini berisi mengenai, landasan teori penunjang 

penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pikiran dan 

hipotesis yang di ajukan dalam penelitian. 

Bab III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang definisi variabel penelitian dan variabel operasional, 

penetuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis data. 

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menjabarkan tentang deskripsi pengolahan data menggunakan 

Ordinary Least Square (OLS), pembahasan dan hasil analisis 

mengenai seberapa besar pengaruh terhadap masing-masing 

variabel yaitu tangibles, reability, responsiveness, assurance, 

emphaty pada BMT Syariah Di Surakarta. 

Bab V PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari 

hasil penelitian. 

  

 

 


