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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya pendirian dan perkembangan Lembaga Keuangan berbasis syari'ah di 

dunia telah memberikan alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa keuangan 

untuk menikmati produk-produk jasa lembaga keuangan dengan metode non 

bunga. Hal ini mengisyaratkan bahwa dunia jasa keuangan internasional telah 

mengadaptasi prinsip ekonomi yang ditawarkan oleh Islam, selain masa 

dijalankannya prinsip ekonomi konvensional yang selama ini berlaku (Edi 

Wibowo 2005;10). Berdirinya Lembaga Keuangan berbasis syari'ah 

dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam 

kegiatan muamalahnya karena ancaman bagi orang yang memakan harta riba 

adalah akan dimasukkan ke dalam api neraka dan kekal selamanya. (QS. 2 : 275) 

yang artinya : 

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. 

Hal itu karena mereka mengatakan, bahwasanya jual beli itu adalah seperti riba. 

Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka barangsiapa 

yang telah datang padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari 

memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya 

terserah kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka 

bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya.” 

Dari Auf bin Malik, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

 “Hati-hatilah dengan dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Ghulul 

(baca:korupsi), barang siapa yang mengambil harta melalui jalan khianat maka 
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harta tersebut akan didatangkan pada hari Kiamat nanti. Demikian pula pemakan 

harta riba.  

Barang siapa yang memakan harta riba maka dia akan dibangkitkan pada hari 

Kiamat nanti dalam keadaan gila dan berjalan sempoyongan” (HR Thabrani 

dalam al Mu‟jam al Kabir no 110 dan dinilai hasan li ghairihi oleh al Albani 

dalam Shahih at Targhib wa at Tarhib no 1862). 

Dari penjelasan ayat alqur‟an dan hadist tersebutlah masyarakat telah menyadari 

akan pentingnya menjauhi perkara riba dengan tujuan untuk memperoleh 

kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah 

agama, sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang 

dirasakannya lebih sesuai, yaitu bank atau lembaga keuangan yang beroperasi 

berlandaskan kepada hukum-hukum Islam.  

Salah satu alternatif lembaga keuangan berbasis syariah yang dapat digunakan 

oleh masyarakat yaitu BMT. Menurut Muhammad Ridwan (2004:126) BMT 

merupakan kependekan dari Baitul Maal wat Tamwil atau dapat juga ditulis 

dengan baitul maal wa baitul tamwil. Secara harfiyah/ lughowi baitul maal  

berarti rumah dana dan baitut tamwil berarti rumah usaha. 

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 pasal 33 ayat 1 serta berlandaskan 

prinsip syari‟ah islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, 

kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Pada dataran hukum di 

Indonesia badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik 

serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP).  

 

Kualitas  layanan  tidak  hanya ditentukan oleh satu faktor seperti kemampuan 

karyawan ketika menghadapi pelanggan, akan tetapi lebih penting lagi bagaimana 

perusahaan dengan segala sumber daya yang dimilikinya   dapat   memberikan   

kepuasan   kepada   pelanggan.  Selanjutnya   kepuasan pelanggan akan muncul 
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apabila sesuatu yang mereka harapkan dari layanan jasa tertentu terpenuhi.  Dengan 

kata lain, antara harapan dengan layanan yang mereka rasakan tidak berbeda sama 

sekali. 

 

Kondisi yang selalu berubah mengakibatkan para pemasar mengalami kesulitan di 

dalam membentuk dan menciptakan pelanggan yang loyal. Perubahan dari kondisi 

perekonomian tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh teknologi beserta trennya 

yang akhirnya akan berimbas pada perilaku konsumen, dimana perekonomian di 

Indonesia sendiri mengalami pergeseran, seperti: (1) dari produksi yang 

mengandalkan kemajuan teknologi beralih kepada kepuasan konsumen yang 

mengutamakan pelayanan, (2) dari konsumsi yang menekankan kepuasan beralih 

ke konsumsi dengan penekanan pada pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber 

secara efisien, pencegahan polusi dan pendaur ulangan, (3) menurunnya daya beli 

konsumen sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, dimana semua perubahan 

tersebut mengakibatkan persaingan yang berat dan akhirnya mempengaruhi 

perilaku konsumen, sehingga pola perilaku konsumen dimasa yang akan datang 

cenderung meliputi tiga hal, yaitu: (1) konsumen mempunyai perhatian yang lebih 

besar terhadap kualitas dan nilai, (2) waktu akan sangat berharga bagi konsumen, 

(3) kesadaran konsumen terhadap harga semakin besar. Kualitas pelayanan 

dibentuk oleh perbandingan antara ideal dengan persepsi dari kinerja dimensi 

kualitas. Parasuraman pada riset eksplanatorinya, menjelaskan layanan dan faktor-

faktor yang menentukannya. 

1. Peningkatan  laba bersih ini kadang-kadang tidak diiringi oleh peningkatan 

kualitas pelayanan yang diberikan, hal ini akan berakibat pada naik-

turunnya kepuasan nasabah. Di sisi lain, kepuasan nasabah memiliki 
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hubungan yang cukup erat dengan kepuasan karyawan. Oleh karena itu, 

penulis memberikan perhatian khusus kepada kepuasan karyawan yang 

berdampak pada sikap dan perilakunya dalam memberikan pelayanan 

perbankan kepada nasabah. 

2. Penurunan ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. 

Penurunan dana nasabah tersebut umumnya banyak digunakan untuk 

berbisnis atau belanja. 

3. Bank di Indonesia sejatinya belum optimal dalam menjalankan perannya 

sebagai perantara keuangan. 

Menurut Muhammad Ridwan salah satu pakar ekonomi syari‟ah  (2005:152) 

menyatakan kondisi BMT sendiri mengalami kesulitan baik di produknya ataupun 

dalam memasarkan  dikarenakan sifat dari sebuah produk masih sedikit dan relatif 

tetap, ini dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 1.1 

  Produk BMT  
Produk BMT Jenis Produk BMT 

1. Pembiayaan 

a. Modal Kerja 

b. Prinsip Jual Beli 

c. Prinsip Jasa 

2. Simpanan 

a. Pendidikan 

b. Biasa  

c. Idul fitri  

d. Aqiqah 

e. Haji  

f. Qurban 

          Sumber : data BMT Fajar Tahun 2013  
 

1. Produk Pembiayaan 

a. Pembiayaan Modal Kerja 

Penyediaan kebutuhan modal kerja dapat diterapkan dalam berbagai 

kondisi dan kebutuhan. 

b. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual-Beli 
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Merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk 

pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi 

ini BMT mendapat sejumlah keuntungan. 

c. Pembiayaan Dengan Prinsip Jasa 

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya 

adalah ta‟auni atau tabarru‟i yakni akad yang tujuannya tolong-

menolong dalam hal kebajikan. 

1. Produk Tabungan simpanan 

a. Tabungan Pendidikan  

Merupakan tabungan yang disetorkan kapan saja, namun 

pengambilannya sesuai perjanjian misalnya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun 

dan 4 tahun. 

b. Tabungan Biasa 

Tabungan yang kapan saja bisa diambil dan terdapat system bagi hasil 

c. Tabungan Idul Fitri 

Tabungan yang diambil 1 tahun sekali dan diambil sebelum idul fitri  

d. Tabungan Aqiqah 

Tabungan yang diambil pada saat akan melakukan aqiqah 

e. Tabungan Haji 

Tabungan yang disetorkan untuk membiayai ibadah haji yang akan 

dilakukan penyetor. 

f. Tabungan Qurban 

Tabungan yang disetorkan untuk membiayai ibadah qurban. 
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Dari produk-produk itu juga, BMT dalam strategi pemasarannya masih bersifat 

lokal dan dalam promosinya juga masih kurang gencar untuk mengenalkan 

kepada masyarakat khususnya, alasannya dalam bersifat lokal karena ingin 

terfokus terlebih dahulu terhadap lingkungan yang ada dan promosinya juga 

masih menggunakan brosur-brosur dan hanya rekomendasi dari mulut ke mulut 

(word-of-mouth).  

 

Tingkat persaingan menjadi kendala bagi BMT seperti dari BMT lain dan 

lembaga keuangan lainnya yang   menggunakan prinsip syar‟iah  karena dalam 

segi sarana dan prasarana lembaga-lembaga keuangan syari‟ah  tersebut lebih 

menunjang dari pada BMT, akibatnya BMT kurang dikenal di masyarakat umum.  

Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk mengetahui tingkat kualitas 

pelayanan BMT yang  akan mendatangkan  tingkat kepuasan sehingga berdampak 

pada keloyalitasan nasabah yang membuat BMT bertahan ditengah keterbatasan 

produk dan ketatnya persaingan. Suatu perusahaan dalam melakukan tujuannya 

agar seorang konsumen atau nasabah dapat loyalitas terhadap produk yang 

ditawarkan dan terus menggunakannya maka menurut Tjiptono dan Gregorius C. 

2005 ada 5 dimensi dalam melaksanakan kualitas pelayananan yaitu : 

1. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Adapun  contoh 

bentuk kehandalan yang diberikan BMT Fajar yakni : 

a. Ketepatan waktu dimana bila pihak BMT Fajar Bandar Lampung 

mengadakan perjanjian dengan nasabah mereka selalu menepatinya. 
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b. Kecepatan dan ketepatan dalam melayani nasabah, apabila nasabah 

menggunakan produk BMT Fajar Bandar Lampung maka proses yang 

diberikan oleh karyawan sangat cepat dan tepat dalam melayani. 

c. Kepercayaan melayani, apabila nasabah melakukan kegiatan di BMT 

Fajar baik menggunakan produk pembiayaan ataupun simpanan pihak 

BMT Fajar dapat memberikan keyakinan bahwa karyawan dapat 

diandalkan dan dapat dipercaya. 

 

2.  Responsiveness  (daya tanggap),  yaitu  kemampuan  para karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

Contoh bentuk daya tanggap yang diberikan BMT Fajar Bandar Lampung 

yakni : 

a. Ketanggapan merespon, apabila nasabah meminta sesuatu hal kepada 

pihak BMT Fajar Bandar Lampung reaksi yang diberikan adalah 

sangat tanggap dalam merespon permintaan nasabah tersebut. 

b. Kecepatan memberikan informasi, apabila ada sesuatu informasi dari 

pihak BMT Fajar maka pihak BMT sangat cepat dalam memberikan 

informasi kepada nasabah. 

c. Penyediaan waktu dalam melayani, pihak BMT Fajar Bandar 

Lampung akan menyediakan waktu untuk melayani nasabah secara 

cepat dan tepat. 

 

3.   Assurance (jaminan) yaitu kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-

raguan. Contoh bentuk jaminan yang diberikan BMT Fajar yakni : 
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a. Meyakinkan  nasabah dalam tugas karyawan, pihak prilaku petugas karyawan 

BMT Fajar Bandar Lampung akan sangat meyakinkan nasabahnya dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

b. Karyawan memiliki pengetahuan dan kemampuan, sebuah perusahaan 

khususnya di BMT Fajar tentu para karyawannya memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dalam bidang pekerjaannya. 

c. Kesopanan karyawan, dalam melayani nasabah karyawan ataupun 

petugas teller BMT Fajar sangat sopan untuk memberikan kesan yang 

mengesankan. 

 

4. Empathy (empati) yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Contoh 

bentuk empati yang diberikan BMT Fajar yakni :  

a. Memahami kebutuhan nasabah, dengan ini pihak BMT Fajar Bandar 

lampung dapat memahami dengan baik semua kebutuhan nasabah. 

b. Penyediaan jasa kerja untuk kebutuhan nasabah, pihak BMT Fajar Bandar 

Lampung juga dapat menyediakan jasa kerja sesuai kebutuhan 

nasabahnya. 

c. Perhatian individu kepada nasabah, dengan pihak BMT Fajar Bandar 

Lampung memberikan perhatian individu kepada semua nasabahnya. 

  
5. Tangibles (bukti langsung) yaitu fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan 

sarana komunikasi. sedangkan contoh bukti langsung BMT Fajar Bandar 

Lampung yakni : 
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a. Penataan dan pengaturan ruang  front office, penataan dan pengaturan 

ruang  front office BMT Fajar Bandar Lampung sangat diperhatikan. 

b. Peralatan dan fasilitas fisik BMT Fajar, Peralatan dan fasilitas fisik 

yang dimiliki BMT Fajar Bandar Lampung sangat memadai. 

c. Kerapian penampilan karyawan atau petugas teller, penampilan 

karyawan atau petugas teller BMT Fajar Bandar Lampung sangat rapi. 

 

Setelah perusahaan melakukan ke lima dimensi tersebut maka nasabah atau pelanggan 

bisa merasakan untuk menilai bagaimana tingkat kualitas dalam perusahaan yang 

nasabah gunakan. Adapun menurut Kotler dan Keller (2009) loyalitas pelanggan 

adalah kesetiaan nasabah terhadap penyedia jasa yang telah memberikan 

pelayanan kepadanya. Loyalitas disini dapat diukur dengan 3 indikator, yaitu :  

1. Repeat purchase (pembelian ulang) yaitu apabila nasabah membutuhkan 

barang dan jasa yang disediakan oleh penyedia jasa yang bersangkutan. 

2. Retention (ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan) 

yaitu ia tidak terpengaruh jasa yang ditawarkan oleh pihak lain. 

3. Referral (mempromosikan secara total eksistensi perusahaan) yaitu apabila 

jasa yang diterima memuaskan, maka nasabah akan memberitahukan 

kepada pihak lain, dan sebaliknya apabila ada ketidakpuasan atas 

pelayanan yang diterima ia tidak akan bicara pada pihak lain, tapi justru 

akan memberitahukan layanan yang kurang memuaskan tersebut pada 

pihak penyedia dana. 

Contoh bentuk dari loyalitas seperti repeat purchase, retention, referral pada 

BMT Fajar dapat dilihat dari :  
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a. Menceritakan keunggulan produk yang ada di BMT Fajar Bandar 

Lampung yakni apabila nasabah menceritakan keunggulan produk BMT 

Fajar Bandar Lampung kepada saudara dan orang lain. 

b. Menyarankan orang lain untuk menggunakan BMT, nasabah akan 

menyarankan teman, saudara untuk menggunakan kualitas pelayanan 

BMT Fajar Bandar Lampung. 

c. Keinginan untuk selalu menggunakan BMT, apabila nasabah ingin selalu 

menggunakan BMT Fajar Bandar Lampung. 

d. Tetap memilih produk BMT, apabila nasabah tetap memilih produk dan 

jasa BMT Fajar Bandar Lampung meskipun muncul produk dan jasa bank 

lain. 

Baitul Maal wat Tamwil “FAJAR” merupakan sebuah lembaga yang mempunyai 

permasalahan dan mengalami kondisi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, 

oleh sebab itu peneliti menjadikan Baitul Maal wat Tamwil tersebut sebagai salah 

satu lembaga yang kiranya patut untuk diteliti.  

Adapun yang menjadi pesaing BMT Fajar Bandar Lampung yang sangat dominan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Lembaga Keuangan  yang menjadi pesaing BMT Fajar 
1 BTM (Baitul Tanwil Muhammadiyah) 

2 BMT Sepakat 

3 BMT Yusuf Mandiri 

4 BMT Darul Muslimin 

                           Sumber : hasil wawancara dengan kepala BMT Fajar 2013 

Dengan persaingan yang begitu tinggi Baitul Maal wat Tamwil FAJAR 

memberikan jasa pelayanan perkoperasian di Bandar Lampung, yang berdiri pada 

tanggal 20 Juni 2010 dan memiliki 6 karyawan tetap.  Jumlah nasabah yang 

menggunakaan BMT “FAJAR” selama 3 tahun ini dapat dilihat pada tabel 1.3 

berikut :  

Tabel 1.3 

Jumlah nasabah BMT “FAJAR” tahun 2010-2012 
Tahun Jumlah Nasabah (orang) 

2010 110 

2011 259 

2012 429 
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       Sumber: Data diolah tahun 2013 

Dari tabel tersebut dengan jumlah nasabah di BMT “FAJAR” selama tiga tahun 

ini, nasabah yang cenderung naik  disebabkan karena nasabah masih 

menggunakan BMT “FAJAR”  baik dalam bentuk simpanan ataupun pembiayaan 

karena kualitas pelayanan akan berpengaruh pada kepuasan nasabah yang pada 

akhirnya akan berdampak pada loyalitas nasabah sehingga peneliti ingin 

membuktikan dengan penelitian.  

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan analisis pengaruh persepsi nasabah 

tentang kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah juga pernah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu sebagai contoh :  

 

Hasil penelitian yang dilakukan Wuryanti Kuncoro (2009) tentang “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pemegang Asuransi 

Syari‟ah”.  Hasil penelitian ini menujukan bahwa kualitas pelayanan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam 

penelitian yang dilakukan Prasetyo Adi (2008) “Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah BMT Kaffah Yogyakarta”.  Hasil analisis 

data menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan nasabah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan 

kepuasan nasabah, maka BMT Kaffah harus meningkatkan kualitas. 

Dalam penelitian yang dilakukan Mohammad Assegaf (2009) “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Perusahaan Penerbangan 

P.T. Garuda  di Semarang ) ”. Dalam penelitian ini terbukti bahwa kualitas 
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pelayanan mempengaruhi loyalitas pelanggan sehingga menyebabkan pelanggan 

terpuaskan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong peneliti untuk mengetahui lebih 

jauh tentang tingkat kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan  BMT, 

sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul   “PENGARUH  

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN 

PADA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK BERSYARI’AH “ (STUDI 

KASUS BMT FAJAR di BANDAR LAMPUNG)  

1.2. Perumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi BMT Fajar Bandar ampung adalah Produk yang sedikit 

dan tetap sehingga pelayanan yang diberikan BMT masih terbatas   (sesuai Tabel 

1.1 )  dan adanya Persaingan antara lembaga keuangan berbasis syari‟ah  lainnya 

serta pemasaran yang masih sederhana dan berbasis lokal karena ingin fokus lebih 

dahulu terhadap lingkungan sekitar. Namun fakta yang terjadi nasabah BMT Fajar 

Bandar Lampung selama 3 tahun terakhir  meningkat. Hal ini dikarenakan  adanya 

kualitas pelayanan yang meliputi kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan 

bukti langsung yang dilakukan oleh BMT Fajar Bandar Lampung. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Apakah Kualitas pelayanan yang meliputi kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati dan bukti langsung memiliki pengaruh atau tidak terhadap loyalitas 

nasabah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) “FAJAR” Bandar Lampung ? 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
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1.3.1 Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh kualitas pelayanan yang 

meliputi kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung terhadap 

pada loyalitas nasabah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) “FAJAR” Bandar 

Lampung. 

 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah :  

1.  Manfaat Perusahaan : 

  Bagi BMT “FAJAR” penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan dalam 

mengembangkan usahanya dan membantu dalam mengembangkan strategi 

untuk menghadapi persaingan.  

2. Manfaat  Akademisi : 

  Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi untuk 

menambah ilmu-ilmu tentang BMT dalam hal kualitas pelayanan dan 

pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah.  

3. Peneliti lebih lanjut. 

   Bagi peneliti lebih lanjut, peneliti ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi 

bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang BMT dengan variabel yang lain. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Adapun  contoh bentuk 

kehandalan yang diberikan BMT Fajar yakni : 
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 Ketepatan waktu dimana bila pihak BMT Fajar Bandar Lampung 

mengadakan perjanjian dengan nasabah mereka selalu menepatinya. 

 Kecepatan dan ketepatan dalam melayani nasabah, apabila nasabah 

menggunakan produk BMT Fajar Bandar Lampung maka proses yang 

diberikan oleh karyawan sangat cepat dan tepat dalam melayani. 

 Kepercayaan melayani, apabila nasabah melakukan kegiatan di BMT Fajar 

baik menggunakan produk pembiayaan ataupun simpanan pihak BMT 

Fajar dapat memberikan keyakinan bahwa karyawan dapat diandalkan dan 

dapat dipercaya. 

Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemampuan para karyawan untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Contoh bentuk daya 

tanggap yang diberikan BMT Fajar Bandar Lampung yakni : 

 Ketanggapan merespon, apabila nasabah meminta sesuatu hal kepada 

pihak BMT Fajar Bandar Lampung reaksi yang diberikan adalah 

sangat tanggap dalam merespon permintaan nasabah tersebut. 

 Kecepatan memberikan informasi, apabila ada sesuatu informasi dari 

pihak BMT Fajar maka pihak BMT sangat cepat dalam memberikan 

informasi kepada nasabah. 

 Penyediaan waktu dalam melayani, pihak BMT Fajar Bandar 

Lampung akan menyediakan waktu untuk melayani nasabah secara 

cepat dan tepat. 

  Assurance (jaminan) yaitu kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. Contoh 

bentuk jaminan yang diberikan BMT Fajar yakni : 
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 Meyakinkan nasabah dalam tugas karyawan, pihak prilaku petugas karyawan 

BMT Fajar Bandara Lampung akan sangat meyakinkan nasabahnya dalam 

melakukan pekerjaannya. 

 Karyawan memiliki pengetahuan dan kemampuan, sebuah perusahaan 

khususnya di BMT Fajar tentu para karyawannya memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dalam bidang pekerjaannya. 

 Kesopanan karyawan, dalam melayani nasabah karyawan ataupun 

petugas teller BMT Fajar sangat sopan untuk memberikan kesan yang 

mengesankan. 

Empathy (empati) yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Contoh bentuk 

empati yang diberikan BMT Fajar yakni :  

 Memahami kebutuhan nasabah, dengan ini pihak BMT Fajar Bandar 

lampung dapat memahami dengan baik semua kebutuhan nasabah. 

 Pemyediaan jasa kerja untuk kebutuhan nasabah, pihak BMT Fajar Bandar 

Lampung juga dapat menyediakan jasa kerja sesuai kebutuhan 

nasabahnya. 

 Perhatian individu kepada nasabah, dengan pihak BMT Fajar Bandar 

Lampung memberikan perhatian individu kepada semua nasabahnya. 

  
Tangibles (bukti langsung) yaitu fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana 

komunikasi.sedangkan contoh bukti langsung BMT Fajar Bandar Lampung yakni : 

 Penataan dan pengaturan ruang front office, penataan dan pengaturan 

ruang  front office BMT Fajar Bandar Lampung sangat diperhatikan. 

 Peralatan dan fasilitas fisik BMT Fajar, Peralatan dan fasilitas fisik 

yang dimiliki BMT Fajar Bandar Lampung sangat memadai. 
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 Kerapian penampilan karyawan atau petugas teller, penampilan 

karyawan atau petugas teller BMT Fajar Bandar Lampung sangat rapi. 

Loyalitas pelangan adalah  kesetiaan nasabah terhadap penyedia jasa yang telah 

memberikan pelayanan kepadanya. contoh bentuk dari loyalitas seperti repeat 

purchase,retention,referral pada BMT Fajar dapat dilihat dari :  

 Menceritakan keunggulan produk yang ada di BMT Fajar Bandar 

Lampung yakni apabila nasabah menceritakan keunggulan produk BMT 

Fajar Bandar Lampung kepada saudara dan orang lain. 

 Menyarankan orang lain untuk menggunakan BMT, nasabah akan 

menyarankan teman, saudara untuk menggunakan kualitas pelayanan 

BMT Fajar Bandar Lampung. 

 Keinginan untuk selalu menggunakan BMT, apabila nasabah ingin selalu 

menggunakan BMT Fajar Bandar Lampung. 

 Tetap memilih produk BMT, apabila nasabah tetap memilih produk dan 

jasa BMT Fajar Bandar Lampung meskipun muncul produk dan jasa bank 

lain. 

Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

1.5 Hipotesis 

Berdasarkan pada kajian teori dan perumusan masalah, serta kerangka berfikir 

tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah : “Ada Pengaruh Antara 

Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah BMT “Fajar” Bandar Lampung” 

 

Loyalitas pelanggan 

Kotler dan keller :2009 

 

Kualitas Pelayanan 

1. Reliability          

2. Responsiveness   

3. Assurance          

 4. Empathy            

 5. Tangibles 
Tjiptono dan Gregorius   

           : 2007 


