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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Bank Syariah 

 

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998, bank syariah adalah Bank yang 

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 

tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank 

dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan 

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

 

2.2  Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional  

Secara umum perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah 

sebagai berikut : 

Bank Syariah  

 Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta 

nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam  
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 Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelola 

bank pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul 

karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank  

 Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, 

prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara Pemegang Saham, 

Pengelola Bank dan Nasabah atas jalannya usaha bank syariah  

 Prinsip bagi hasil:  

1. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi  

2. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan 

yang diperoleh  

3. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan 

jumlah pendapatan  

4. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil  

 

Bank Konvensional  

 Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah 

memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang 

kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread 

yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman 

(mengoptimalkan interest difference). Dilain pihak kepentingan pemakai  

 

 dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya 

murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak 
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tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank 

konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja  

 Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara Pemegang Saham, 

Pengelola Bank dan Nasabah karena masing-masing pihak mempunyai 

keinginan yang bertolak belakang  

 Sistem bunga:  

 Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus 

selalu untung untuk pihak Bank  

 Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan 

pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank  

 Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan 

berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik  

 Eksistensi bunga diragukan kehalalannya  

 

2.3  Prinsip Bank Syariah  

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh 

dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-

hati.  

1. Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan 

moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini 

pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang 

meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).  
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2. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi 

masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. 

Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan 

pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi 

masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.  

3. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam 

mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga 

timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana 

investasi (mudharib).  

4. Fathanah, memastikan bahwa pegelolaan bank dilakukan secara 

profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum 

dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya 

adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan 

(ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah)  

 

2.4  Tujuan Bank Syariah  

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan 

demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu 

tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat 

menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan 

perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga 

dalamtransaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan 

pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. 
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Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut 

dengan bank syariah didirikan.  

 

2.5  Fungsi Bank Syariah  

 Intermediary agent (sama seperti bank konvensional)  

 Penyedia jasa perbankan pada umumnya (sama seperti bank konvensional) 

sepanjang tidak melanggar syariah  

 Pengelola fungsi sosial (ZIS dan Wakaf tunai)  

 Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional)  

 

2.6  Falsafah Operasional Bank Syariah  

 

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah 

untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan 

lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus 

dihindari. Dalam kegiatan operasional Bank Syariah diawasi oleh para ahli 

ekonomi syariah yang duduk dalam lembaga bernama Dewan Syariah.  

2.6.1 Menjauhkan diri dari unsur riba  

 

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti 

keberhasilan usaha (QS. Luqman, ayat :34)  

2. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap 

hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur 

melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena 

berjalannya waktu (QS. Ali-Imron, 130)  
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2.6.2 Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.  

Setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil 

dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang 

dan barang (QS. Al-Baqarah, 275 dan An-Nisa, 29). Akibatnya pada kegiatan 

muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan 

mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, serta 

dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.  

 

2.7  Manajemen  

Hasibuan dalam Wicaksono ( 2014:11) berpendapat bahwa manajemen adalah 

ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan 

sumberdaya lainnya dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Manajemen sebagai gabungan dari ilmu dan seni yang telah lama dipelajari dan 

dikaji oleh banyak ilmuwan. Yang kemudian banyak dis=deskripsikan menjadi 

suatu rangkaian teori. Manajemen memerlukan disiplin ilmu pengetahuan 

laindalam penerapannya untuk mencapai tujuan berdasarkan kaidah keilmuan 

yang ilmiah dan sistematis.  

 

2.8   Konsep Pemasaran  

Fokus bagi pelanggan merupakan bagian yang sangat penting bagi perusahaan. 

Semua elemen pemasaran harus difokuskan kepada pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Untuk itu dibutuhkan penyesuaian dan inovasi terus 

menerus, baik dalam hal kualitas produk, delivery, pelayanan, maupun harga.  

Menurut American Marketing Associaton dalam Kotler dan Keller (2009 : 5) 

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 
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menciptakan, mengomunikasikan dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingannya.”  

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 5) Pemasaran adalah sebuah proses 

kemasyarakatan dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.  

Sedangkan menurut Daryanto (2013:1), pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan 

mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai 

satu sama lain. 

Definisi lain dari pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu 

dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka denan menciptakan, 

menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai satu sama lain. ( Thamrin 

Abdullah: 22).  

Inti dari pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia 

dan sosial. Definisi secara singkat dari Pemasaran adalah memenuhu kebutuhan 

dengan cara yang menguntungkan.  

 

2.9  Pemasaran Produk jasa Perbankan  

Menurut Danang Sunyoto ( 2012:220), perbankan merupakan suatu perusahaan 

yang menghasilkan suatu produk jasa, yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan dari satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak dapat mengakibatkan kepemilikan apapun.  
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Produk jas memiliki empat karakteristik utama yang mempengaruhi strategi 

pemasaran, yaitu :  

1. Tidak Berwujud ( Intangibility)  

 

2. Jasa merupakan produk yang tidak memiliki wujud fisik atau tidak 

berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa atau didengar. Nasabah 

akan berkesimpulan mengenai kualitas jasa berdasarkan lokasi, personal, 

pealatan, simol dan harga yang mereka bayar.  

3. Tidak terpisahkan ( Inseparatidility)  

 

4. Jasa dihasilkan dan dinikmati secara bersamaan. Interaksi penyedia jasa 

dan penikmat atas layanan jasa hadir bersamaan. 

5. Bervariasi (Variability)  

6. Variasa jas tergantung siapa yang memyediakan jasa dn dimana jasa 

tersebut dilakukan.  

7. Mudah Lenyap (Perishability)  

8. Karnena jasa tidak berwujud, maka jasa tidak dapat disimpan. Mudah 

lenyapnya jasa tidak menjadi masalah jika permintaan tetap.  

 

2.10  Manajemen Pemasaran  

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 5) “Manajemen Pemasaran sebagai seni dan 

ilmu dalam memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mnegomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”.  

Pengertian manajemen Pemasaran menurut Daryanto (2013:6), : “Manajemen 

pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian atas 

program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan 
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pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran degan maksud untuk 

mencapai sasaran organisasi”.  

Menurut American Marketing Associaton dalam Abdullah dan Tantri (2013 : 22) 

“Manajemen Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari 

perwujudan, pemberian harga, promosi dan distribusi dari barang-barang, jasa dan 

gagagsan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang 

memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi.” 

 

2.11  Produk  

Produk merupakan salah satu aspek penting dalam variabel Bauran Pemasaran. 

Produk juga merupakan salah satu variabel yang menentukan dalam kegiatan 

suatu usaha, karena tanpa produk, suatu perusahaan tidak dapat melakukan 

kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Banyaknya pesaing dalam dunia 

bisnis memerlukan suatu produk yang berbeda satu sama lainnya ataupun sama. 

Produk suatu perusahaan haruslah memiliki suatu keunggulan ataupun kelebihan 

dibandingkan produk yang dihasilkan perusahaan lain, dalam hal ini perusahaan 

pesaing.  

Sebuah produk tidak terlepaskan dari pemuasan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Suatu produk juga tidak dapat dikatakan memiliki nilai jual, jika 

produk tersebut tidak menarik bagi konsumen. Untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas mengenai produk tersebut, para ahli mempunyai gambaran tentang 

definisi produk itu sendiri yang antara lainnya adalah : Pengertian produk menurut 

Thamrin Abdulah dan Francis Tantri (2012:153) menyatakan bahwa : “produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapat perhatikan, 
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dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan”.  

 

2.12  Pelayanan  

Pelayanan kepada pelanggan merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

komunikasi pemasaran. Pelayanan kepada pelanggan bertujuan memelihara dan 

20 meningkatkan hubungan psikologis antara produsen dan pelanggan serta 

memantau barbagai keluhan pelanggan.  

Pelayanan mengandung pengertian terdapatnya dua unsur atau kelompok orang 

yang masing-masing membutuhkan karena itu peranan dan fungsi yang melekat 

pada masing-masing unsur tersebut berbeda. Pelayanan terimplisit pengertian 

didalamnya dan berbagai faktor yang menentukan, yaitu faktor manusia yang 

melayani, alat atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan, 

mekanisme kerja yang digunakan dan bahkan sikap masing-masing orang yang 

memberi pelayanan dan yang dilayani.  

Pelayanan dapat di defenisikan sebagai segala bentuk aktifitas yang diberikan oleh 

suatu pihak yang lain atau pelanggan dengan tujuan dapat memberikan kepuasan 

kepada pelanggan yang bersangkutan atas barang dan jasa yang diberikan.  

Tujuan akhir dari suatu bisnis adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal 

bagi perusahaan serta menciptakan kepuasan kepada para pelanggan. Oleh karena 

itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberikan pelayanan yang 

berkualitas sesuai dengan harapan konsumen atau pelanggan, sehingga pada 

dasarnya, kunci keberhasilan perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan jasa 

terletak pada kemampuan pelayanan pelanggan yang dapat memenuhi dan 



21 
 

menjawab segala kebutuhan dan permasalahan pelanggan setiap saat, di manapun 

dan dalam kondisi apapun secara cepat dan tepat.  

Pelayanan dilakukan oleh personal, bukan dari perusahaan. Tanpa memberi nilai 

pada diri sendiri, personal tidak akan mempunyai arti apa-apa. Demikian halnya 

 

2.13  Produk  

Produk merupakan salah satu aspek penting dalam variabel Bauran Pemasaran. 

Produk juga merupakan salah satu variabel yang menentukan dalam kegiatan 

suatu usaha, karena tanpa produk, suatu perusahaan tidak dapat melakukan 

kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Banyaknya pesaing dalam dunia 

bisnis memerlukan suatu produk yang berbeda satu sama lainnya ataupun sama. 

Produk suatu perusahaan haruslah memiliki suatu keunggulan ataupun kelebihan 

dibandingkan produk yang dihasilkan perusahaan lain, dalam hal ini perusahaan 

pesaing.  

Sebuah produk tidak terlepaskan dari pemuasan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Suatu produk juga tidak dapat dikatakan memiliki nilai jual, jika 

produk tersebut tidak menarik bagi konsumen. Untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas mengenai produk tersebut, para ahli mempunyai gambaran tentang 

definisi produk itu sendiri yang antara lainnya adalah : Pengertian produk menurut 

Thamrin Abdulah dan Francis Tantri (2012:153) menyatakan bahwa : “produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapat perhatikan, 

dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan”.  
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2.14  Loyalitas Pelanggan  

Untuk dapat menjadi pelanggan yang loyal, seorang pelanggan harus memulai 

beberapa tahapan. Proses ini berlangsung lama dengan penekanan dan perhatian 

yang berbeda untuk masing-masing tahap karena setiap tahap mempunyai 

kebutuhan yang berbeda. Dengan memperhatikan masing-masing tahapan dan 

memenuhi kebutuhan dalam setiap tahap tersebut, perusahaan memiliki peluang 

yang lebih besar untuk membentuk calon pembeli menjadi pelanggan loyal.  

 

Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu 

kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran 

sendiri pada masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasaan 

konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen. Sedangkan konsep 

melakukan pembelian dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan atau pendekatan  

diantaranya adalah pendekatan ekonomi, pendekatan psikologis dan pendekatan 

sosiokultural.  

 

Loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam 

pemasaran modern. Karena dengan adanya loyalitas pelanggan perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. 

 

Selanjutnya Menurut Griffin dalam Wicaksono ( 2014:22) mengemukakan 

keuntungan–keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki 

pelanggan yang loyal antara lain:  

1. Mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik pelanggan baru 

lebih mahal)  
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2. Mengurangi biaya transaksi (seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan 

pesanan, dll.)  

3. Mengurangi biaya turnover pelanggan (karena pergantian pelanggan yang 

lebih sedikit)  

4. Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar 

perusahaan ( cross selling).  

5. Word of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal 

juga berarti yang merasa puas.  

 

Ciri – ciri Pelanggan yang Loyal:  

a. Makes regular repeat purchase  

(melakukan pembelian ulang secara teratur)  

b. Purchases across product and service lines  

(melakukan pembelian lini produk yang lain dari perusahaan yang 

bersangkutan)  

c. Refers others  

(memberikan referensi kepada orang lain)  

d. Demonstratres in immunity to the pull of the competition  

(menunjukkan kekebalan terhadap tarikkan pesaing) 


