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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Bank Syariah 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, Bank Syariah 

adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

Soemitra  (2009). 

1. Dasar Hukum 

Menurut Ali (2007), Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis 

empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan 

secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, diantaranya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 10 

tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1998 tentang perbankan, UU No. 3 

tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah telah disahkan, dimana UU tersebut menambah 

kuatnya eksistensi perbankan syariah  (Pranata, 2013). 

Selain  itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan 

syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya diseluruh Provinsi dan 

Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa Bank Konvensional dan Lembaga 

Keuangan lainnya membuka Unit Usaha Syariah (bank syariah, pegadaian 

syariah dan semacamnya). 
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2. Struktur Organisasi 

Menurut Antonio (2001), Bank Syariah dapat memiliki struktur yang 

sama dengan Bank Konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, 

tetapi struktur yang amat membedakan antara Bank Syariah dan Bank 

Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang 

bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai 

dengan garis-garis syariah. 

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat 

Dewan Komisaris pada setiap Bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari 

setiap opini yang di berikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu 

biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham, setelah para anggota DPS itu mendapat 

rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. 

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah 

mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan pengawas syariah harus 

membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank 

diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain dari 

Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi 

produk baru dari Bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan 

Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu 
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produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Pengawas Syariah 

Nasional. 

b. Dewan Syariah Nasional 

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan 

hasil rekomendasi lokakarya reksadana syariah pada bulan Juli tahun yang 

sama. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-

produk Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan Syariah Islam, 

meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh 

Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu Dewan Syariah Nasional bertugas 

memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai 

Dewan Syariah Nasional pada suatu Lembaga Keuangan Syariah. 

3. Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Dalam beberapa hal,  Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh 

pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan 

sebagainya. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya 

(Antonio, 2001). 

Perbedaan pokok yang mendasar antara sistem Bank Syariah dengan 

Bank Konvensional adalah terletak pada aspek legalitas, struktur organisasi, 

bisnis dan usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 

Aspek Bank Syariah Bank Konvensional 

Legalitas  Akad syariah Akad konvensional 

Struktur organisasi Penghimpunan dan 

penyaluran dana harus 

sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syariah 

Tidak terdapat Dewan 

Pengawas Syariah 

Bisnis dan usaha yang 

dibiayai 
 Melakukan investasi 

yang halal saja 

 Hubungan dengan 
nasabah dalam bentuk 

hubungan kemitraan 

 Berdasarkan prinsip 
bagi hasil, jual beli, 

atau sewa 

 Berorientasi pada 

keuntungan (profit 

oriented) dan 

kemakmuran dan 

kebahagiaan dunia 

akhirat 

 Investasi yang halal 

dan haram profit 

oriented 

 Hubungan dengan 
nasabah dalam bentuk 

hubungan kreditur-

debitur 

 Memakai perangkat 
bunga 

Lingkungan kerja Islami  Non islami 

Sumber: Mahmud, dan Rukmana, 2009. 

 

2.1.2 Perilaku Konsumen 

Bervariasinya jumlah penawaran memberikan dorongan konsumen untuk 

menentukan sikap dalam membuat keputusan membeli yang sesuai dengan  

keinginannya. Pengalaman dan pengaruh dari orang lain akan sangat 

mempengaruhi seseorang didalam perilakunya. Perilaku konsumen adalah proses 

seorang konsumen dalam membuat keputusan membeli, untuk menggunakan dan 

membuang barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk dan jasa (Lamb, 

Hair dan McDaniel, 2001). 
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Perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu 

yang dipengaruhi oleh faktor kejiwaan (psikologi) dan faktor luar lainnya, yang 

mengarahkan mereka untuk memilih dan mempergunakan barang-barang yang 

diinginkannya. Sementara itu, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan 

proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang 

atas jasa ekonomi yang dipengaruhi lingkungan.  

Sejalan dengan pendapat diatas, Bank harus menyusun strategi pemasaran 

yang dapat mengimbangi perilaku nasabah yang dinamis atau selalu bergerak 

sepanjang waktu. Dan untuk menghadapi kelompok nasabah yang berbeda, 

diperlukan strategi pemasaran yang berbeda pula. Untuk mempelajari nasabah 

dengan strategi pemasaran yang efektif maka Bank harus memahami apa yang 

mereka pikirkan (kognitif) dan mereka rasakan (pengaruh), apa yang mereka 

lakukan (perilaku) dan apa serta di mana (kejadian disekitar) yang mempengaruhi 

serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa dan dilakukan nasabah. 

Perilaku konsumen juga dimaksudkan sebagai perilaku konsumen akhir. 

Konsumen akhir yaitu baik individu maupun ruamah tangga yang berinteraksi 

dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya dimana manusia 

melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka, dengan membeli produk 

atau jasa untuk konsumsi personal, Kotler (1999) dan Setiadi  (2003). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikemukakan unsur-unsur dari perilaku 

konsumen adalah sebagai berikut : 

a. Bahwa perilaku konsumen menyoroti perilaku individu 
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b. Bahwa perilaku konsumen menyangkut proses keputusan memakai dan 

menghabiskan produknya 

c. Mengetahui perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati seperti 

kapan, dengan siapa, oleh siapa dan bagaimana barang yang telah dibeli, 

dikonsumsi, juga termasuk variabel-variabel yang tidak dapat diamati seperti 

nilai-nilai yang diinginkan konsumen, kebutuhan pribadi, persepsi, bagaimana 

mereka mengevaluasi alternatif dan apa yang mereka rasakan tentang 

kepemilikan dan penggunaan produk yang bermacam-macam. 

Konsumen yang termotivasi siap untuk bertindak dalam hal melakukan 

pembelian. Tindakan tersebut dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi dan 

setiap individu menerima, mengatur dan mengintrerprestasikan informasi dengan 

cara masing-masing. Melalui tindakan dan pembelajaran terhadap suatu objek, 

orang mendapat keyakinan dan sikap yang kemudian akan mempengaruhi 

perilaku pembelian. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dipertahankan 

seseorang mengenai sesuatu. Sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik 

maupun tidak baik, perasaan-perasaan emosional dan kecenderungan berbuat 

yang bertahan selama waktu tertentu terhadap obyek atau gagasan. Setiap orang 

mempunyai sikap terhadap segala sesuatu seperti keyakinan, kebutuhan dan 

sebagainya. 

Perilaku konsumen adalah proses pelanggan dalam membuat keputusan 

membeli, menggunakan barang-barang dan jasa yang dibeli, juga faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk atau jasa. 

Sebelum melakukan keputusan pembelian, konsumen terlebih dahulu melalui 
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beberapa tahapan sampai kepada keputusan membeli yaitu proses tahap demi 

tahap yang digunakan konsumen ketika membeli barang atau jasa. (Lamb, Hair 

dan McDaniel, 2001). 

 

2.1.2.1 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Konsumen 

Secara garis besar terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini bisa 

dikompilasi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama, faktor internal terdiri dari  (a) 

pengalaman belajar dan memori , (b) kepribadian dan konsep diri, (c) motivasi 

dan keterlibatan, (d) faktor bauran pemasaran. 

Sementara itu ada dua faktor kekuatan yang mempengaruhi perilaku 

konsumen, yaitu kekuatan sosial budaya dan psikologis yang keduanya terdiri dari  

beberapa indikator atau penunjuk  yang bisa menjelaskan faktor sosial budaya 

antara lain, (a) faktor budaya, (b) faktor kelas sosial, (c) faktor kelompok anutan, 

dan (d) faktor keluarga. Kedua kekuatan psikologis terdiri dari (a) faktor 

pengalaman belajar, (b) faktor kepribadian, (c) faktor sikap dan keyakinan, dan 

(d) konsep diri atau self-concept. 

 

2.1.3 Kualitas Pelayanan 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia secara umum tergolong 

menjadi dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan 

layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, 
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baik itu organisasi massa atau negara. Dalam rangka mempertahankan hidupnya 

manusia membutuhkan pelayanan, baik dari diri sendiri maupun melalui karya 

orang lain, Moenir dalam Nogi (2005). 

Lupiyoadi dan Hamdani (2006) menyatakan kualitas jasa merupakan 

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran 

dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang menentukan 

dan menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi 

kebutuhannya. 

Kualitas jasa merupakan pembahasan yang sangat kompleks karena 

penilaian kualitas jasa  berbeda dengan penilaian kualitas produk, terutama karena 

sifatnya yang tidak nyata (intangible) dan produksi serta konsumsi berjalan secara 

simultan (Jasfar, 2005). Sebab perbedaan karakteristik ini setiap penilaian kualitas 

jasa, nasabah sebagai pemakai jasa terlibat secara langsung serta ikut didalam 

proses jaga tersebut, sehingga yang dimaksud kualitas jasa adalah bagaimana 

tanggapan nasabah terhadap jasa yang dipakai atau disarankan. Oleh karena itu 

perusahaan perbankan yang ingin memenangkan persaingan harus mampu untuk 

mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Perusahaan yang tidak memikirkan pelayanan akan kalah dalam 

persaingan 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Menurut 

Parasuraman, dkk (1998) untuk mengevaluasi kualitas jasa konsumen umumnya 

menggunakan 5 dimensi adalah sebagai berikut : 

1. Tangible / Bukti langsung 
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Tangible  merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang 

diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi tangible 

ini akan menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi konsumen baru 

dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang tidak memperhatikan 

fasilitas fisiknya akan menumbuhkan kebingungan atau bahkan merusak 

image perusahaan. 

2. Reliability / Keandalan 

Reliability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu. 

Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun jika jasa 

yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi komponen atau unsur 

reliability ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan jasa 

secara tepat dan pembebanan biaya secara tepat.  

3. Responsiveness / Ketanggapan 

Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan 

yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan 

cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif 

terhadap kualitas jasa yang diberikan. Termasuk didalamnya jika terjadi 

kegagalan atau keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa 

berusaha memperbaiki atau meminimalkan kerugian konsumen dengan segera. 

Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang terlibat 

untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan konsumen. Jadi 

komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan karyawan dalam 
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melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan, dan 

penanganan keluhan pelanggan.  

 

4. Assurance / Jaminan 

Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku 

employee untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen 

dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting 

karena melibatkan persepsi konsumen terhadap resiko ketidakpastian yang 

tinggi terhadap kemampuan penyedia jasa. Perusahaan membangun 

kepercayaan dan kesetiaan konsumen melalui karyawan yang terlibat langsung 

menangani konsumen. Jadi komponen dari dimensi karyawan yang meliputi 

keterampilan, pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk melakukan 

pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal yang 

berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan seperti, 

reputasi perusahaan, prestasi dan lain-lain. 

5. Empathy / Empati 

Empathy merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung 

oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara 

individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen.  Jadi komponen 

dari dimensi ini merupakan gabungan dari akses (acces) yaitu kemudahan 

untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, komunikasi 

merupakan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen 
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atau memperoleh masukan dari konsumen dan pemahaman merupakan usaha 

untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen.       

 

 

2.1.3.1 Karakteristik Jasa 

Karakteristik yang dimiliki jasa terdiri atas empat bagian : 

1. Tidak berwujud ( Intangibility) 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud, jasa tidak bisa dilihat, dirasa, 

diraba, didengar, atau dicium. Untuk mengurangi keraguan pembeli, maka 

pembeli dapat mengamati tanda maupun keterangan mengenai mutu jasa tadi. 

Jasa merupakan perbuatan, penampilan atau sebuah usaha. Bila membeli jasa, 

maka pada umumnya tidak ada wujudnya, jika uang telah dibayarkan membeli 

jasa maka pembeli tidak mendapatkan penambahan benda yang dapat dibawa 

ke rumah.  

Kotler (1999) menyatakan bahwa “ suatu bank yang ingin 

menyampaikan gagasan jasanya dengan segera dan efisien harus 

memperhatikan : a) tempat, b) karyawan, c) peralatan, d) bahan komunikasi, 

e) lambang, f) harga”. 

2. Tidak Dapat Dipisahkan ( Inseparability) 

Jasa pada umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang sama. 

Dikatakan produksi dan konsumsi berjalan sama artinya si penghasil jasa 

sering hadir secara fisik, pada waktu konsumsi berlangsung. Konsumen akan 

menarik kesimpulan perihal jasa tersebut dari tempat, karyawan, peralatan, 
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materi komunikasi, lambang, dan harga yang mereka lihat. Jasa pada 

umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi secara bersamaan. 

Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam 

pemasaran jasa. Mempengaruhi hasil (outcome)  dari jasa tersebut. Bila jasa 

disumbangkan seseorang maka dia akan merupakan jasa tadi seperti seorang 

teller bank yang melayani nasabah. 

3. Berubah-ubah (Variability) 

Bidang jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah, karena jasa ini 

sangat bergantung pada siapa yang menyajikan, kapan dan dimana disajikan. 

Seperti pemberian jasa yang diberikan oleh pegawai bank kepada para 

nasabahnya dalam hal ini adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan 

karyawan ketika melayani nasabah. Para pembeli jasa yakin nasabah sangat 

menyadari sifat yang berubah ini, sehingga mereka sering bertanya-tanya dulu 

sebelum menentukan siapa pemilik jasa yang dipilih. 

4. Daya Tahan (Perishability) 

Jasa jelas tidak dapat disimpan. Daya tahan suatu jasa tidak akan 

menjadi masalah bila permintaan selalu ada dan mantap, karena menghasilkan 

jasa dimuka adalah mudah. Bila permintaan berubah-ubah naik dan turun, 

maka masalah yang sulit akan muncul. Kapasitas menganggur pada saat 

permintaan sepi dan pelanggan tidak terlayani dengan resiko mereka kecewa 

atau beralih ke penyedia jasa lainnya saat permintaan puncak.  
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Karakteristik jasa menurut Berry dalam Alma (2004) adalah “ 1) lebih 

bersifat tidak berujud daripada berujud, 2) produksi dan konsumen bersamaan 

waktu, 3) kurang memiliki standar dan keragaman”. 

Industri jasa cenderung sering dibedakan antara  berdasarkan orang dan  

berdasarkan perlengkapan. Implikasi dari perbedaan ini ialah outcome atau hasil 

jasa berdasarkan orang (people based) jasa kurang memiliki standarisasi, 

dibandingkan dengan outcome atau hasil jasa berdasarkan perlengkapan (supplies 

based), (Alma, 2004). Dengan kata lain jasa yang memakai peralatan orang, 

memiliki tingkat variabilitas, tergantung pada orangnya. Tingkat perbedaan ini 

tidak ada pada jasa yang dilayani dengan mesin. 

 

2.1.4 Bagi Hasil 

Setiap pembelian produk jasa maupun barang, konsumen dipengaruhi oleh 

tingkat keuntungan dan manfaat yang akan diperolehnya dari produk tersebut. 

Adapun tingkat keuntungan yang akan diperoleh konsumen pada jasa Bank 

terutama Bank Syariah adalah bagi hasil. 

Bagi hasil merupakan dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan 

kerjasama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat. Sebagai 

konsekuensi dari kerjasama adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. 

Jika untung yang diperoleh besar maka penyedia dana dan pekerja menikmati 
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bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi usaha maka harus 

dirasakan bersama pula (Al-Qardhawi, 2001). 

Menurut Wiroso (2005) menyatakan “dalam bank syariah, imbalan yang 

diberikan kepada para deposan (penghimpun dana) sangat tergantung pada 

pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan atau penyaluran dana yang dilakukan 

oleh Bank Syariah, khususnya pendapatan yang telah diikuti dengan aliran kas 

masuk (cash basis) sehingga dari bulan ke bulan berikutnya penghasilannya tidak 

selalu sama”. 

Pembayaran imbalan Bank Syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam 

bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh 

Bank sebagai mudharib atau pengelola dana mudharabah tersebut, apabila Bank 

Syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha 

didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila Bank Syariah memperoleh 

hasil usaha yang kecil maka distribusi hasil usaha juga didasarkan pada jumlah 

yang kecil pula. 

Menurut Didin dalam Hamidi (2003) “ bagi hasil dalam syariah tidak 

mengenal pemberlakuan keuntungan mutlak dimuka kepada para investornya “. 

Keuntungan bagi hasil yang diterima tidak tetap tetapi sesuai dengan keuntungan 

yang diperoleh Bank. Sebaliknya, diperjanjikan pula bila usaha mengalami 

kerugian, maka baik investor maupun pengelola dana yang menjalankan proyek 

akan menanggung secara bersama-sama sesuai dengan share yang dimiliki. 

Prinsip bagi hasil (profit sharing) berdasarkan kaidah al-mudharabah dan 

al-musyarakah. Al-mudharabah yaitu akad kerjasama usaha anatara dua pihak 
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dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola atau perjanjian atas suatu jenis perkongsian 

dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) 

bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Al-Musyarakah yaitu akad kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing 

pihak memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, (Antonio, 2001 dan 

Wiroso, 2005). 

Jenis-jenis al-mudharabah, terbagi atas : 

1. Mudharabah Muthlaqah  adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan 

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 

jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. 

2. Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah specified 

mudharabah merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah, dimana si 

mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. 

Jenis-jenis al-musyarakah, terbagi atas : 

1. Musyarakah Pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya 

yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam 

musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau berbagi dalam sebuah aset nyata 

dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. 

2. Musyarakah Akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau 

lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. 

Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. 
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2.1.4.1 Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah  

Ketentuan prinsip bagi hasil menurut pasal 1 butir 13 UU No. 10 tahun 

1998 terdiri atas : 

1. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung 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. 

5. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek 

itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama 

oleh kedua belah pihak. 

 

2.1.4.2  Fatwa DSN-MUI Tentang Distribusi Bagi Hasil 

Dalam kegiatan distribsi bagi hasil salah satu pedoman yang digunakan 

oleh Bank Syariah adalah Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN MUI) sebagai berikut: 

1) Fatwa No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha 

Dalam Lembaga Keuangan Syariah: 

a. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun 

Cash Basis dalam administrasi keuangan. 
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b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaik-

baiknya digubakan System  Accrual Basis, akan tetapi dalam distribusi 

hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan uang yang benar-

benar terjadi (Cash Basis). 

c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad. 

2) Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha 

dalam Lembaga Keuangan Syariah: 

a. Pada dasarnya,  LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue 

Sharing) maupun bagi untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil 

usaha dengan mitra (nasabahnya). 

b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagian hasil usaha 

sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing). 

c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati 

dalam akad. 

Dalam Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 ini, yang dimaksud dengan : 

a. Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari 

pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal) dan biaya-biaya. 

b. Bagi Hasil (Net Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung yang 

dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal). 

 

2.1.4.3  Prinsip Utama Dalam Bagi Hasil Dengan Sistem Net Revenue Sharing 
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Pendapatan netto yang dibagihasilkan antara shahibul maal (nasabah) 

dengan mudharib (bank) adalah pendapatan dari aktiva produktif yang dibiayai 

oleh dana pihak ketiga (shahibul maal). 

 

2.1.4.4 Penentuan Sumber Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan 

Metode 1: Setiap Jenis Sumber Dana Disalurkan ke Aktiva Produktif yang 

Berbeda 

a. Dana dari masing-masing jenis sumber dana (DPK dan Modal Bank)     

disalurkan ke Aktiva Produktif yang berbeda. 

b. Dana dari DPK disalurkan ke Aktiva Produktif : Jual Beli, Sewa Menyewa, 

dan Bagi Hasil. 

c. Dana dari Modal Bank disalurkan ke Aktiva Produktif : Penempatan pada 

Bank Syariah Lain, Surat Berharga Syariah, dan Aktiva Produktif Lainnya. 

d. Pendapatan dari aktiva produktif yang sumber dananya menggunakan DPK. 

e. Pendapatan dari aktiva produktif yang sumber dananya menggunakan Modal 

Bank. 

Metode 2 : Seluruh Sumber Dana (DPK dan Modal Bank) Disalurkan ke 

Aktiva Produktif yang Tidak Dapat Dipisahkan 

a. Dana dari masing-masing jenis sumber dana (DPK dan Modal Bank) 

digabung menjadi satu untuk kemudian secara bersama-sama disalurkan ke 

aktiva produktif yang sama, tanpa bisa dipisahkan. 
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b. Seluruh sumber dana yang sudah digabung tersebut disalurkan ke aktiva 

produktif jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, penempatan pada bank syariah 

lain, surat berharga syariah, dan aktiva produktif lainnya. 

c. Pendapatan dari aktiva produktif tersebut diatas dibagikan kepada seluruh 

pemilik dana secara proporsional dengan modal bank, dan pembagian kepada 

pemilik dana sesuai dengan nisbah. 

Metode 3 :  Sebagian Sumber Dana Pihak Ketiga Disalurkan ke Aktiva Produktif 

a. Dana dari sumber dana DPK hanya sebagian yang dapat disalurkan ke aktiva 

produktif untuk jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, penempatan pada bank 

syariah lain, surat berharga syariah, dan aktiva produktif lainnya, sedangkan 

yang sebagian lagi dari sumber dana DPK dalam posisi belum terkelola (idle). 

b. Sumber dana dari modal bank tidak dikelola ke aktiva produktif apapun. 

c. Pendapatan dari aktiva produktif yang sumber dananya menggunakan DPK. 

2.1.4.5 Macam-Macam Tabungan di BRI Syariah 

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB 

2) Tabungan Haji BRISyariah iB 

3) Tabungan Impian BRISyariah iB 

4) Giro BRISyariah iB 

5) Deposito BRISyariah iB 

Sumber : www.brisyariah.co.id 
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2.1.4.6 Perbedaan Antara Bagi Hasil Dan Bunga 

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya 

memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan 

yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Perbedaan antara Bagi Hasil dengan Sistem Bunga 

Bagi Hasil Bunga  

a.Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu 

perjanjian dengan berdasarkan kepada 

untung atau rugi 

a.Penentuan bunga dibuat sewaktu 

perjanjian tanpa berdasarkan 

keuntungan/ kerugian 

b.Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan 

jumlah keuntungan yang telah dicapai 

 b.Jumlah persen bunga berdasarkan 

jumlah uang (modal) yang ada 

  

c.Bagi hasil bergantung pada proyek. 

Jika proyek tidak mendapat keuntungan 

atau mengalami kerugian, resikonya 

ditanggung oleh kedua belah pihak 

c.Pembayaran bunga tetap seperti 

pejanjian tanpa diambil pertimbangan 

apakah proyek yang dilaksanakan pihak 

kedua untung/ rugi 

d.Jumlah pemberian hasil keuntungan 

meningkat sesuai dengan peningkatan 

keuntungan yang dicapai 

d.Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat walaupun jumlah 

keuntungan berlipat ganda 

e.Penerimaan/ pembagian keuntungan 

adalah halal 

e.Pengambilan/ pembayaran bunga 

adalah haram  

Sumber : Machmud dan Rukmana, 2009. Aplikasi Praktis Riset Pemasaran 

 

 

 

2.1.4.7 Cara Menghitung Bagi Hasil 

Rumus Perhitungan 

                

                                
 x                                                        x Nisbah = Hasil 

 

2.1.5 Pengertian Lokasi 

Alma (2004) mengemukakan bahwa “ Lokasi adalah tempat perusahaan 

beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya”. Menurut Suwarman 

Saldo Pendapatan  Distribusi Bagi Hasil  

Seluruh Deposito Mudharabah 1 bulan 
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(2004) “ Lokasi merupakan tempat usaha yang sangat mempengaruhi keinginan 

seseorang konsumen untuk datang dan berbelanja”. 

Menurut Tjiptono (2007) “ Lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau 

tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

mementingkan segi ekonominya. Sedangkan pengertian lokasi menurut Kasmir 

(2009) yaitu “ Tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat 

untuk memajangkan barang-barang dagangannya”. 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi merupakan suatu 

tempat dimana perusahaan beroperasi dan menghasilkan barang dan jasa serta 

pemilihan suatu lokasi perusahaan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. 

Lupiyoadi (2001) menyatakan lokasi berarti berhubungan dimana 

perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi. Dalam hal ini ada tiga jenis 

interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu : 

1) Konsumen mendatangi pemberi jasa 

Apabila keadaanya seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan 

sebaiknya memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah 

dijangkau, dengan kata lain harus strategis. 

2) Pemberi jasa mendatangi konsumen 

Dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting tetapi yang harus diperhatikan 

adalah penyampaian jasa tetap berkualitas. 

3) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung 
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Berarti penyedia jasa dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu 

seperti telepon, komputer, ataupun surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat 

tidak penting selama komunikasi antar kedua belah pihak dapat terlaksana. 

 

2.1.5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lokasi 

Menurut  Tjiptono (2006) pemilihan lokasi memerlukan pertimbangan yang 

cermat terhadap beberapa faktor berikut : 

1) Akses yaitu kemudahan untuk menjangkau 

2) Visiabilitas yaitu kemudahan untuk dilihat 

3) Lalulintas ada 2 hal yang diperhatikan : 

a. Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang yang besar 

terjadinya implus buying 

b. Kepadatan dan kemacetan bisa menjadi hambatan 

4) Tempat parkir yang luas dan aman 

5) Ekspansi yang tersedia tempat yang luas untuk perluasan dikemudian hari 

6) Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan 

7) Persaingan yaitu lokasi dengan pesaing sejenis 

8) Peraturan pemerintah 

Menurut Hanif (2001) tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan 

keuntungan lokasi bagi perusahaan. Keputusan lokasi sering bergantung kepada 

tipe bisnis. Pada analisis lokasi di sektor industri strategi yang dilakukan terfokus 

pada minimisasi biaya, sementara pada sektor jasa, fokus ditujukan untuk 

memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur 
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mendapatkan bahwa biaya cenderung sangat berbeda diantara lokasi yang 

berbeda, sementara perusahaan jasa mendapati bahwa lokasi sering memiliki 

dampak pendapatan daripada biaya. Oleh karena itu bagi perusahaan jasa lokasi 

yang spesifik sering kali lebih mempengaruhi pendapatan daripada mempengaruhi 

biaya. Hal ini berarti bahwa fokus lokasi bagi perusahaan jasa seharusnya pada 

penetapan volume bisnis dan pendapatan. 

Ditambahkan oleh Sumarwan dalam Suyanto (2006) bahwa pengusaha akan 

selalu berusaha mencari lokasi yang strategis, yang mudah dilihat dan dijangkau 

oleh konsumen. Lokasi bisnis yang paling tepat untuk bisnis jasa antara lain 

adalah ditempat dengan potensi pasar yang besar. Faktor-faktor seperti kepadatan 

lalu lintas, kepadatan populasi dan taraf kehidupan disekitar lokasi juga menjadi 

faktor penting dalam pemilihan lokasi. 

 

2.1.6 Pengambilan Keputusan  

Keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif yang 

mengandung tiga pengertian, yaitu : (1) ada pilihan atas dasar logika atau 

pertimbangan, (2) ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang 

terbaik, (3) ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan ini makin mendekatkan 

pada tujuan tersebut. 

Lebih lanjut, keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran 

tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus 

diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada 

suatu alternatif. 
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Sejalan dengan perilaku konsumen, maka pengambilan keputusan konsumen 

dapat didefinisikan suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap 

berbagai alternatif pilihan, dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang 

diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Pengambilan keputusan adalah suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah 

yang memiliki fungsi antara lain sebagai berikut : (1) pangkal permulaan dari 

semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, (2) sesuatu yang bersifat 

futuristie, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, 

dimana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. 

Sedangkan tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

(1) tujuan yang bersifat tunggal, (2) tujuan yang bersifat ganda. 

Agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-

unsur atau komponen-komponen dari pengambilan keputusan tersebut. Unsur-

unsur pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1) tujuan dari pengambilan 

keputusan, adalah mengetahui lebih dahulu apa tujuan dari pengambilan 

keputusan itu, 2) identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan 

masalah, adalah mengadakan identifikasi alternatif-alternatif yang akan dipilih 

untuk mencapai tujuan tersebut, 3) perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak 

dapat diketahui sebelumnya atau diluar jangkauan manusia, yaitu suatu keadaan 

yang dapat dibayangkan sebelumnya, namun manusia tidak sanggup untuk 

mengatasinya, 4) sarana atu alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari 

pengambilan keputusan itu. 
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Proses pengambilan keputusan sebelum membeli sesuatu produk atau jaa, 

umumnya konsumen melakukan evaluasi untuk melakukan pemilihan produk atau 

jasa. Evaluasi dan pemilihan yang digunakan akan menghasilkan suatu keputusan.  

Pengambilan keputusan sendiri merupakan sebuah proses yang terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu pengenalan, kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif sebelum pembelian, pembelian, konsumsi, dan evaluasi alternatif 

sesudah pembelian (Engel, 1995). Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses 

pengambilan keputusan membeli yang meliputi pengertian proses pengambilan 

keputusan membeli, tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan membeli, 

tingkatan dalam proses pengambilan keputusan membeli serta faktor apa saja 

yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan membeli.  

Pengertian proses pengambilan keputusan membeli Engel (1995) mengatakan 

bahwa proses pengambilan keputusan membeli mengacu pada tindakan konsisten 

dan bijaksana yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Pengambilan 

keputusan membeli merupakan keputusan konsumen tentang apa yang hendak 

dibeli, berapa banyak yang akan dibeli, dimana akan dilakukan, kapan akan 

dilakukan dan bagaimana pembelian akan dilakukan (Loudon dan Bitta, 1993).  

(Berkowitz, 2002). juga mengemukakan bahwa proses keputusan pembelian 

merupakan tahap-tahap yang dilalui pembeli dalam menentukan pilihan tentang 

produk dan jasa yang hendak dibeli. Ahli lain menyatakan bahwa pengambilan 

keputusan konsumen adalah proses pengintregasian yang mengkombinasikan. 

Menurut Engel et al, (1994) dan Lamb et al, (2001).  ada lima tahapan yaitu : 

1. Pengenalan kebutuhan  
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yaitu Proses pembelian oleh konsumen diawali sejak pembeli mengenal 

kebutuhan atau masalah. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh 

rangsangan internal dan rangsangan eksternal. 

2. Pencarian informasi 

yaitu Setelah konsumen terangsang kebutuhannya, konsumen akan 

terdorong untuk mencari informasi. 

3. Evaluasi alternatif 

yaitu Evaluasi alternatif umumnya mencerminkan keyakinan dan sikap 

yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka. 

4. Keputusan pembelian 

yaitu  Keputusan pembelian dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa 

mengambil beberapa sub keputusan. 

5. Perilaku pasca pembelian 

yaitu Perilaku pasca pembelian, setelah pembelian dilakukan, konsumen 

akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. 

 

2.2   Kerangka Pemikiran 

Dalam subbab ini akan dijelaskan alasan pengaruh kualitas pelayanan, 

bagi hasil dan lokasi terhadap keputusan nasabah menabung di Bank BRISyariah 

Cabang Purwokerto yang mendasari kerangka pemikiran dalam bentuk bagan 

pemikiran. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, penelitian ini 

akan menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan, bagi hasil dan lokasi terhadap 

keputusan nasabah menabung di Bank BRISyariah Cabang Purwokerto. 
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 Menurut Lamb Hair dan McDaniel (2001) menggambarkan bervariasinya 

jumlah penawaran memberikan dorongan konsumen untuk menentukan sikap 

dalam membuat keputusan membeli yang sesuai dengan  keinginannya. 

Pengalaman dan pengaruh dari orang lain akan sangat mempengaruhi seseorang 

didalam perilakunya. Perilaku konsumen adalah proses seorang konsumen dalam 

membuat keputusan membeli, untuk menggunakan dan membuang barang-barang 

dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian dan penggunaan produk dan jasa. 

Menurut Jasfar (2005)  Kualitas jasa merupakan pembahasan yang sangat 

kompleks karena penilaian kualitas jasa berbeda dengan penilaian kualitas produk, 

terutama karena sifatnya yang tidak nyata (intangible) dan produksi serta 

konsumsi berjalan secara simultan, sebab perbedaan karakteristik ini setiap 

penilaian kualitas jasa, nasabah sebagai pemakai jasa terlibat secara langsung 

serta ikut didalam proses jaga tersebut, sehingga yang dimaksud kualitas jasa 

adalah bagaimana tanggapan nasabah terhadap jasa yang dipakai atau disarankan. 

Oleh karena itu perusahaan perbankan yang ingin memenangkan persaingan harus 

mampu untuk mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan meningkatkan 

kualitas pelayanannya. Perusahaan yang tidak memikirkan pelayanan akan kalah 

dalam persaingan. 

Penelitian terdahulu Daulay (2010) pengaruh kualitas pelayanan dan bagi 

hasil terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Mandiri Syariah di kota 

Medan, menyimpulkan kualitas pelayanan dan bagi hasil berpengaruh positif dan 
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signifikan secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap keputusan 

nasabah menabung di Bank Mandiri Syariah.  

 Maski (2010) analisis keputusan nasabah menabung : pendekatan 

komponen dan model logistik, studi pada bank syariah di Malang menyimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan dan bagi hasil berpengaruh positif dominan terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank Syariah di Malang. 

Santoso dan Widiowati (2011) pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas, dan 

lokasi terhadap keputusan pembelian (studi kasus pada Kopima USM) 

menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan, fasilitas dan lokasi memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian landasan teori dan penelitian terdahulu diatas maka 

model kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

      Kualitas Pelayanan 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas didapat jawaban 

sementara atas rumusan masalah tersebut yaitu: 

H1 :  Tangible secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap  keputusan 

nasabah menabung. 

Tangible 

(X1) 

Reliability 

 (X2) 

 

Keputusan 

Menabung 

(Y) 

Responsiveness 

(X3) 

 

Assurance 

(X4) 
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(X5) 

 

Bagi Hasil 

(X6) 

H1(+)  

 

H2(+)  

 

H3(+) 
  

H8  
 

H4(+)  
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H7 (+) 

 

Lokasi  

(X7) 
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H2 :   Reliability secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap    

keputusan nasabah menabung. 

H3 :  Responsiviness secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung. 

H4 :  Assurance secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung. 

H5 : Empathy secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

H6 : Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung. 

H7 : Lokasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung. 

H8 : Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance, Empathy, Bagi Hasil dan 

Lokasi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung. 
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