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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Di era yang seperti sekarang ini Lembaga Keuangan Syariah sudah 

banyak berdiri di sekitar masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah sendiri 

memiliki peranan penting dalam berjalannya suatu perekonomian. Ada banyak 

Lembaga Keuangan Syariah yang berbasis bank dan berbasis non bank, yang 

salah satunya yaitu BMT atau Baitul Maal Wat Tamwil. Selain itu Baitul Maal 

wat Tamwil (BMT) juga disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah (KSPPS). Di dalamnya memiliki kegiatan usaha menghimpun dana 

dari anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan syariah.
1
 

Untuk menghadapi ketatnya persaingan yang ada, hendaknya BMT 

(Baitul Maal Wat Tamwil) harus senantiasa selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah. Kepuasan nasabah ini dapat terpenuhi jika keinginan dan 

kebutuhannya di suatu BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) terpenuhi dengan 

baik. Ketika kepuasan nasabah dapat terpenuhi maka akan tidak mungkin 

membuat nasabah untuk berpaling ke BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) 

lainnya, yang pastinya nasabah akan betah untuk selalu melakukan transaksi 

di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yang mereka percaya.  
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 Ardito Bhinadi, Mamalah Syari’iyyah Hidup Barokah, (Sleman: Deepublish, 2012), 

hal.153 



2 
 

 
 

Ketika kepuasan nasabah terpenuhi dengan baik hal ini akan menjadi 

tonggak BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) untuk mencapai kesuksesannya 

dibalik ketatnya persaingan yang ada sepeeti sekarang ini. Ketika satu nasabah 

mendapatkan kepuasannya di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yang mereka 

percaya, getok tular pun akan terjadi. Dimana, para nasabah pasti akan 

membawa informasi yang baik bagi para calon nasabah yang akan bergabung 

di suatu BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Hal ini merupakan suatu 

kesempatan yang besar untuk menarik para nasabah agar bergabung dengan 

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) tersebut. Yang tidak lain nantinya, para 

nasabah akan berbondong-bondong untuk datang dan bergabung.  

Ketika banyaknya nasabah yang datang untuk datang melakukan suatu 

transaksi akan dapat dilihat bahwa BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) tersebut 

memiliki kridebelitas yang baik dan pastinya keepuasan nasabah yang 

didapatkan pula tidak perlu untuk diragukan lagi. Dengan dibuktikannya 

bahwa di salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Tulungagung yaitu di 

KSPPS Baitul Izza Sejahtera Tulungagung. Disini banyak terlihat bahwa pada 

nasabah yang khususnya nasabah pembiayaan murabahah memiliki peminat 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok nasabah lainnya. Selain itu, 

peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun juga terjadi secara signifikan yang 

dapat dilihat di tabel jumlah nasabah pembiayaa murabahah di KSPPS Baitul 

Izza Sejahtera Tulungagung berikut: 
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Tabel 1.1 

Jumlah Nasabah Pembiayaan KSPPS Baitul Izza Sejahtera Tulungagung 

Tahun 
Jumlah Anggota Pembiayaan 

Murabahah 

2017 197 

2018 231 

2019 223 

Sumber: Data Nasabah Pembiayaan KSPPS Baitul Izza Sejahtera Tulungagung
2
 

KSPPS Baitul Izza Sendiri sebenarnya memiliki tempat yang strategis 

yaitu terletak di sekitar pelaku bisnis, karena disekitar kantor KSPPS Baitul 

Izza Sejahtera Tulungagung ini terdapat para para penjual makanan yang 

terbilang besar dan banyak berjejeran disekitar lokasi. Yang dimana, KSPPS 

Baitul Izza Sejahtera beralamatkan di Jl. KH.Sulaiman Al Karim No.06 Serut 

Tulungagung yang didirikan pada tanggal 25 Mei 2012.
3
 Di Desa Serut 

sendiri ini banyak para pelaku usaha yang berjalan pada bidang penjualan 

kerajinan dari bahan karet bekas dan selain itu banyak penjualan makanan 

yaitu bakso. Hal inilah yang menjadi point penting banyak nasabah 

pembiayaan yang khususnya pembiayaan murabahah yang terbilang cukup 

mudah untuk digunakan. Mayoritas dari pelaku bisnis ini berusia tidak lagi 

muda dan pastilah memilih untuk suatu proses yang cepat dan mudah untuk 

dilakukan. 

Selain di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Tulungagung, salah satu BMT 

(Baitul Maal Wat Tamwil) di tulungagung yang memiliki peminat tinggi 

yaitu BMT Pahlawan Tulungagung. Sama halnya dengan KSPPS Baitul Izza 
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Sejahtera Tulungagung, peminat dari pembiayaan murabahah disini juga 

tinggi dengan dibuktikan dengan tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT Pahlawan  Tulungagung 

Tahun 
Jumlah Nasabah Pembiayaan 

Murabahah 

2017 377 

2018 380 

2019 365 

Sumber: Data Nasabah Pembiayaan BMT Pahlawan Tulungagung
4
 

BMT Pahlawan Tulungagung sendiri pastilah sudah  femiliyar di 

telinga kita, dengan dapat dilihat bahwa BMT Pahlawan Tulungagung sendiri 

memiliki cabang yang banyak yang ada di Tulungagung khususnya. Tidak 

jauh berbeda dengan KSPPS Baitul Izza Sejahtera Tulungagung di BMT 

Pahlawan sendiri juga memiliki tempat yang strategi di setiap cabangnya, 

yaitu berdekatan dengan areal pasar rakyat. Dalam hal ini merupakan tempat 

terjadinya perputaran perekonomian yang besar akan berujung pada nilai plus 

untuk BMT Pahlawan Tulungagung sendiri untuk menarik nasabahnya. 

Dengan melihat fenomena yang terjadi dengan memperhatikan dua 

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) ini dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

nasabah sanagatlah penting guna kelangsungan suatu BMT (Baitu Maal Wat 

Tamwil) kedepannya. Ketika kepuasan nasabah terpenuhi dengan baik akan 

membuat kelangsungan suatu BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) kedepannya 

akan berjalan dengan baik. Tetapi, kepuasan dari nasabah sendiri tentunya 
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tidak serta merta tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya dan 

perlu untuk diteliti.  

Dengan melihat banyaknya faktor yang mempengaruhi kepuasan 

nasabah itu sediri, membuat peneliti penasaran apa saja yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah dbaik di lingkup intern kantor maupun ekstern kantor. Di 

suatu BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) pastilah memiliki banyak produk-

produk yang ditawarkan dan beragam tetapi juga belum tentu mempengaruhi 

dari kepuasan nasabah itu sendiri. Produk yang berkualitas sendiri penting 

adanya untuk kemajuan dari BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Seperti yang 

dikemukakan oleh Muhhamad Syairozi dalam penelitiannya kualitas produk 

menurutnya ialah suatu kemampuan sebuah produk yang dapat ditawarkan 

untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan konsumen.
5
  

Hal lain juga yang perlu untuk diperhatikan, yaitu kualitas pelayanan. 

Pelayanan sendiri merupakan tempat terdepan guna untuk memberikan citra 

yang baik baik BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Ketika pelayanan yang 

diberikan tidaklah berkualitas, maka akan membuat BMT (Baitul Maal Wat 

Tamwil) tergolong pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) cukup buruk. 

Nasabah yang datang pastilah membutuhkan suatu pelayanan yang baik, 

sopan, cekatan, dan friendly. Ketika hal ini terpenuhi maka nasabah akan 

merasa bahwa keghadirannya dihargai dengan sangat baik. Ketika mereka 

merasa dihargai dan dihormati dengan baik, pastilah nasabah akan merasakan 

                                                             
5
 Muhhammad Syairozi, Skripsi: “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk 

terhadap Kepuasan Nasabah dalam menabung di LKSM Hubbul Wathon Sumowono Semarang”, 

(Salatiga: UIN Salatiga 2016), hal.22 
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kenyamanan untuk melakukan transaksi di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) 

yang mereka pilih. Penilaian terhadap kualitas pelayanan dapat dilakukan 

pada saar pemberian pelayanan, di mana konttak antara pelanggan dengan 

petugas pemberi pelayanan (service contact person). Kualitas pelayanan akan 

terlihat dari kesesuaian pelayanan yag diterima pelanggan dengan apa yang 

menjadi harapan dan keingina pelanggan tersebut.
6
  

Ketika kualitas dari produk dan kaualitas pelayanan yang diberikan 

sangat baik, maka kebutuhan nasabah akan terpenuhi. Kebutuhan Nasabah 

sendiri sangatlah penting untuk selalu diperhatikan. Dengan melihat begitu 

beragamnya kebutuhan nasabah seperti yang terdapat pada teori kebutuhan 

yang di kemukakan oleh Teori Maslow. Pada teori ini menjelaskan tentang 

kebutuhan manusia yang beragam dan memiliki tingkatan. Ketika nasabah 

datang ke BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) pastilah kebutuhan mereka 

berbeda tinggal bagaimana cara dari suatu perusahaan tersebut memenuhinya. 

Jika kebutuhan nasabah dapat terpenuhi maka akan membuat nasabah akan 

percaya dan terus melakukan transaksi di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) 

itu. 

Dengan melihat fenomena yang ada ini, pentingnya suatu kepuasan 

nasabah agar kelangsungan suatu Lembaga Keuangan Syariah terpenuhi dan 

untuk kedepannya akan mengatasi persaingan yang sangat ketat seperti yang 

terjadi saat ini. Besarnya persaingan yang terjadi haruslah dipertimbangkan 
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dengan sangat matang bagaimana untuk megatasi dan menghadapinya. 

Persaingan yang sangat kettat ini tidak boleh untuk hilang dari perhatian 

Lembaga Keuangan Syariah, karena jika tidak akan kalah dengan Lembaga 

Keuangan Syariah lainnya. 

Berpijak dari fenomena diatas penulis ingin mengkaji dan meneliti 

secara lebih mendalam dengan “Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas 

Pelayanan, dan Kebutuhan Nasabah Terhadap Kepuasan Nasabah 

Pembiayaan Murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Tulungagung 

dan BMT Pahlawan Tulungagung”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dengan melihat semakin berkembangnya suatu lembaga keuangan 

baik bank maupun non bank inilah membuat masing-masing lembaga 

keuangan akan berlomba-lomba untuk dapat bersaing dengan baik. Apalagi 

dapat diketahui bahwa BMT juga tidak dapat diragukan lagi keberadaannya 

dalam memenuhi kebutuhan para nasabah. Dimana, dengan melihat fenomena 

yang seperti sekarang ini kepuasan dari nasabahlah yang menjadi prioritas 

utamanya. Maka KSPPS Baitul Izza Sejahtera Tulungagung dan BMT 

Pahlawan Tulungagung hendaknya perlu untuk mengetahui dengan baik apa 

yang membuat nasabah merasa puas dengan terpenuhinya keinginan dari 

nasabah itu sendiri dengan berfokus pada nasabah pembiayaan murabahah. 

Cara ini yang sangat baik bagi kelangsungan kedua BMT tersebut 
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kedepannya agar dapat berssaing di tengah ketatnya persaingan seperti saat 

ini.  

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan diatas maka peneliti 

merumuskan maslah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan kualitas produk terhadap kepuasan 

nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahterai 

Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung ? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera 

dan BMT Pahlawan Tulungagung ? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan kebutuhan nasabah terhadap 

kepuasan nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Izza 

Sejahteral dan BMT Pahlawan Tulungagung ? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan kualitas produk, kualitas pelayanan, 

dan kebutuhan nasabah secara simultan terhadap kepuaasan naabah 

pembiayaan di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Tulungagung dan BMT 

Pahlawan Tulungagung ? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menguji pengaruh yang signifikan kualitas produk terhadap 

kepuasan nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera 

Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung  

2. Untuk menguji pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nsabah pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera 

Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung 

3. Untuk menguji pengaruh yang signifikan kebutuhan nasabah pembiayaan 

murabahah terhadap kepuasan  nasabah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera 

Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung 

4. Untuk menguji pengaruh yang signifikan kualitas produk, kualitas 

pelayanan, dan kebutuhan nasabah secara simultan terhadap kepuasan 

nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera 

Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung. 

 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi para pihak, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritisi 

a. Akademisi 

Diharapkan mampu membawa wawasan dalam bidang 

perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan pengaruh yang 
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signifikan kualitas pelayanan, kualitas pelayanan, dan kebutuhan 

nasabah tehadap kepuasan nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS 

Baitul Izza Sejahtera Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung  

b. Peneliti 

Untuk peneliti khususnya bertujuan untuk menambah wawaan 

serta sebagai pengaplikasian selama menjadi mahasiswa khususnya 

mahasiswa Perbankan Syariah.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi ataupun 

masukan kepada lembaga keuangan tertentu tentang apa yang menjadi 

sumber kepuasan bagi nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS 

Baitul Izza Sejahtera Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung, 

dan disisi lain dapat memberikan keuntungan yang positif yang 

nantinya dapat memberikan kemajuan bagi LKS itu sendiri. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan dapat memberikan acuan agar nantinya dapat di 

teliti lebih dalam kembali, ataupun nantinya dapat menambahkan 

variabel-variabel tertentu untuk di teliti lebih luas.  
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F. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

1. Ruang Lingkup penelitian  

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Objek penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan khususnya 

nasabah pembiayaan murabahah pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera 

Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung. 

b. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas produk, kualitas pelayanan, 

dan kebutuhan nasabah. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitas produk (X1), kualitas pelayanan (X2), 

kebutuhan nasabah (X3), dan variabel dependen pada penelitian ini 

adalah kepuasan nasabah (Y).  

2. Pembatasan Penelitian 

Variabel Y atau variabel independen dalam penelitian ini adalah 

kepuasan nasabah. Dimana, faktor-faktor dari kepuasan nasabah 

diantaranya dari kualitas produk, harga guna untuk mendapatkan value 

for money, service quality, emotional factor yang relatif penting, serta 

kemudahan dalam melakukan transaksi.
7
 

Adapun pembatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini hanya dibatasi pada kualitas produk, kualitas 

pelayanan, dan kebutuhan nasabah terhadap kepuasan nasabah 

pembiayaan murabahah sehinggaa tidak dapat digeneralisasikan 
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Media Kompitinod, 2009), hal.37-39 
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untuk seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah 

pembiayaan murabahah khususnya.  

b. Pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian hanya dapat 

digeneralisasikan sesuai dengan data yang di dapat peneliti saat 

proses penelitian. 

 

G. PENEGASAN ISTILAH 

1. Definisi Konseptual. 

a. Pengaruh yaitu suatu daya yang ada sekaligus bahkan yang tumbuh 

dari suatu hal yanng seiring berjalannya waktu ikut membentuk suatu 

watak.
8
 

b. Menurut Prawirosentoro “Kualitas produk adalah kadaan fisik, fungsi 

dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan 

kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang 

dikeluarkan”.
9
 

c. Kualitas pelayanan merupakan suatu persepsi pelanggan mengeni 

superioritas jasa yang merupakan akumulasi kepuasan bagi banyak 

pelanggan atas banyak pengalaman jasa. Penyedia jasa yang 

berkualitas berada pada penyedia jasa yang mampu terus menerus 

                                                             
8
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka,  2000), hal.74 
9
 Ridwan Fariduddin, Skripsi: Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Produktivitas 

Usaha Kecil Desa Rajagaluh Kec.Rajagaluh Kabupaten Majalengka, (Cirebon: STAIN Cirebon, 

2010), hal.2 
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menyediakan pengalaman jasa yang memuaskan selama periode waktu 

yang lama.
10

 

d. Kebutuhan dipandang sebagai penggerak dari pembangkit perilaku, 

jika kebutuhan akibat kekurangan itu muncul, maka individu akan 

lebih peka terhadap usaha motivasi para konsumen.
11

 

e. Menurut kotler “Kepuasan Nasabah merupakan penilaian dari nasabah 

atas penggunaan barang atau jasa dibandingkan dengan harapan 

sebelum penggunaannya.”
12

 

f. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Zain, 2001:933) 

nasabah didefinisikan sebagai (1) pertalian, perhubungan (2) orang 

yang menjadi langgaan sebuah bank karena uangnya diputarkan 

melalui bank (3) orang yang menjadi anggota (tanggungan) perusahaan 

asuransi.
13

 

g. Pembiayaan Murabahah yaitu akad jual beli suatu barang dimana 

penjual menyebutkan atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui 

pembeli.
14

 

2. Definisi Operasional. 

Pada definisi operasional ditujukan untuk menganalisis variabel X 

terhadap Y. Dari judul diatas, maka secara operasional bahwa peneliti 

                                                             
10

 Hessel Nogi S. Tangkilisian, Manajemen Public, (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 215 
11

 Nugrohoi .Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta : Prenanda Kesuma Grub,2003), 

hal.33 
12

 Kasmir,Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal.238 
13

 Soegeng Wahyoedi & Saparso, Loyalitas Nasabah Bank Syariah, (Sleman: 

Deepublish, 2019), hal.23 
14

 Barad Karnida, Setijanti Purwengtyas, dan Tiara Naomi, Direktori Ski Kredit 

Perbankan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013,  (Kalteng: Unit Pemberdayaan Sektor Riil 

dan UMKM, 2013), hal.48 
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menggunakan indikator kualittas produk, kualitas pelayanan, dan 

kebutuhan  nasabah untuk melihat tingkat kepuasan nasabah di KSPPS 

Baitul Izza Sejahtera Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

BAGIAN AWAL 

Pada bagian ini ini terdidri dari halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian 

penelitian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, 

daftar tabel, abstrack. 

BAGIAN UTAMA 

BAB I : Pendahuluan, terdiri atas : 

a. Latar Belakang 

b. Identifikasi Masalah 

c. Rumusan Masalah 

d. Tujuan Penletian 

e. Kegunaan Penelitian 

f. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

g. Penegasan Istilah 

h. Sistematika Skripsi  

BAB II : Landasan Teori, yang terdiri dari: 

a. Kualitas Produk 
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b. Kualitas Pelayanan 

c. Kebutuhan Nasabah 

d. Pembiayaan Murabahah Pada BMT 

e. Penelitian Terdahulu 

f. Kerangka Konseptual 

g. Hipotesis Penelitian 

BAB III : Metode Penelitian, yang terdiri dari: 

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

b. Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian 

c. Sumber data, Variabel, dan Skala Pengukuran 

d. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

e. Analisis Data 

BAB IV : Hasil Penelitian, terdiri dari: 

a. Gambaran Umum Lembaga 

b. Deskripsi Data 

c. Uji Instrumen Data 

BAB V : Pembahasan 

  Pada bagian ini terdiri dari pembahasan tentang 

pengaruh variabel X dan Y secara parsial dan pengaruh 

variabel X dan Y secara simultan. 

BAB VI : Penutup, yang terdiri dari:  
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Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

BAGIAN AKHIR 

Bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran hasil uji spss, 

surat izin penelitian dan surat bukti penelitian, dokumentasi penelitian, dan  daftar 

riwayat hidup. 


