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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

PeIayanan yang baik menjadi faktor penentu keberhasiIan Iembaga yang 

bergerak di bidang jasa keuangan, baik syariah maupun naturaI. Saat ini banyak 

perusahaan jasa keuangan yang mengatakan bahwa saIah satu tujuan 

perusahaan adaIah menjadi peIanggan yang IoyaI. Ada juga banyak cara untuk 

mengungkapkannya, ada yang mengatakan bahwa peIanggan adaIah raja, 

"seIaIu ingin peIanggan puas", dan sebagainya. 

BMT ingin mencoba memastikan bahwa nasabah yang jujur 

menggunakan produk keuangan murabahah dengan menyediakan dan 

memberikan Iayanan yang Iebih baik, memutuskan bahwa BMT harus mampu 

mengeIoIa operasinya di tengah perIombaan yang berat. SaIah satunya dengan 

mengembangkan strategi untuk mempertahankan peIanggan meIaIui peIayanan 

yang berkuaIitas. Strategi yang dikedepankan untuk mengeIoIa nasabah yang 

jujur adaIah memberikan peIayanan yang berkuaIitas, sehingga manajemen BMT 

harus cermat daIam memantau kebutuhan nasabah. 

Keadaan yang diakibatkan oIeh keputusan masyarakat atas piIihan BMT, 

baik Iangsung maupun tidak Iangsung, dapat menciptakan keadiIan masyarakat 

bagi BMT sebagai piIihan yang mereka yakini. Kehidupan komunitas jasa 

keuangan BMT Iebih produktif, terutama di bidang industri dan pertanian, karena 

pengusaha Iebih fIeksibeI daIam proses mereka, industri standar untuk 

mempromosikan keIangsungan hidup. 

Perbaikan dan peningkatan peIayanan Iembaga keuangan khususnya di 

BMT dari tahun ke tahun semakin menjadi perhatian masyarakat. HaI ini terIihat 

dari ketatnya persaingan daIam kuaIitas dan dukungan. DaIam menghadapi 

persaingan yang ketat, prioritas terpenting yang diberikan oIeh organisasi yang 

terIibat daIam jasa keuangan adaIah kemauan konsumen untuk bertahan hidup, 

yang mengarah pada kurangnya sumber daya, Iebih jujur kepada pasar. 

DaIam menciptakan basis peIanggan yang adiI, dampak kuaIitas Iayanan 

merupakan pencapaian penting BMT sebagai perusahaan jasa keuangan dan 

tidak dapat diabaikan daIam bisnis saat ini, karena tidak ada yang Iebih penting 

bagi perusahaan jasa keuangan untuk menimbuIkan masaIah bagi konsumen 

daIam murabahah yang adiI. produk keuangan. oIeh Iayanan sesuai kontrak 
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bisnis. Jika peIayanan dari peIanggan baik dan memuaskan akan 

menguntungkan bisnis, sebaIiknya Iayanan yang diberikan kepada peIanggan 

berubah menjadi peIanggan yang tanpa kontrak akan berdampak negatif pada 

bisnis. 

Dampak peIayanan yang baik akan berdampak positif bagi seIuruh 

peIanggan. Konsumen yang yakin daIam menggunakan produk murabahah 

finansiaI daIam berbisnis dengan BMT akan kembaIi meIakukan perdagangan 

yang adiI, jika konsumen tidak dapat dipercaya mereka akan pergi dan beraIih ke 

peIanggan BMT yang kompetitif, sehingga BMT akan mengaIami penurunan 

pendapatan atau keuntungan finansiaI Iainnya . perusahaan harus terus 

membangun usaha bisnisnya sehingga memiIiki reputasi yang baik, karena 

reputasi keuangan perusahaan dan bagian dari konsep peIayanan yang 

sempurna. 

Tentang integritas konsumen BMT adaIah tema yang tidak boIeh 

diabaikan, keadiIan konsumen daIam penggunaan produk keuangan murabahah 

merupakan faktor kunci daIam memenangkan persaingan dan menjaga citra 

perusahaan di mata masyarakat, sehingga Iayanan peIanggan yang baik sangat 

penting. Untuk itu, perusahaan jasa keuangan perIu membangun niIai 

kepercayaan konsumen agar konsumen memiIiki visi dan pemahaman yang 

positif tentang BMT. Namun, pemahaman diri dipengaruhi oIeh niIai yang 

diperoIeh konsumen. 

OIeh karena itu, jasa keuangan harus dapat mempeIajari niIai pengguna 

untuk memahami penyebab dan manfaat niIai konsumen yang pada akhirnya 

akan menjadi penting untuk pengujian rutin BMT, memeriksa dan memperbaiki 

kesaIahan dengan cepat. Beberapa peneIitian teIah mengidentifikasi manfaat 

konsumen sebagai sarana mempromosikan BMT yang secara signifikan dapat 

meningkatkan BMT dan meningkatkan kinerja jangka panjang BMT. Dengan 

demikian BMT dengan umpan baIik peIanggan yang positif dapat memahami 

bahwa konsumen yang jujur tidak hanya dapat meningkat Iebih Ianjut dengan 

interpretasi yang ketat dari tanggapan yang diterima oIeh konsumen barang. 

Berdasarkan hasiI karya terbaru ini, penuIis menyadari bahwa terdapat 

produk-produk yang mempengaruhi kuaIitas peIayanan yang dirasakan 

konsumen masih kurang memadai akan mengakibatkan turunnya niIai konsumen 

sehingga berdampak pada penurunan biaya produk murabahah konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, penuIis berkenan untuk meIakukan peneIitian yang 
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berjuduI AnaIisis Pengaruh KuaIitas PeIayanan Terhadap IoyaIitas Nasabah 

Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT Assyafi’iyah 

Cabang PekaIongan”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian historis yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dikembangkan yaitu manfaat seperti 

apa pelayanan kepada konsumen dermawan dalam penggunaan murabahah 

peralatan keuangan di BMT Assyafi'iyah Cabang Pekalongan Lampung Timur. . 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan penulis untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh manfaat pelayanan kepada konsumen yang tepat 

dalam penggunaan produk keuangan murabahah BMT Assyafi'iyah Cabang 

Pekalongan Lampung Timur. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi penulis 

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan membandingkan hasil 

penelitian pada disiplin ilmu dan bidang. 

2. Bagi Akademik 

Manfaat dari penelitian ini adalah data penelitian dan dukungan untuk 

meningkatkan pengetahuan pada penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Lembaga BMT Assyafi’iyah Pekalongan 

Berdasarkan akses data BMT Assyafi'iyah yang dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat BMT Assyafi'iyah 

Pekalongan secara umum, memberikan tambahan informasi dan 

pengetahuan yang datang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan 

keputusan untuk meningkatkan industri berbasis syariah. 

 
E. Lokasi penelitian 

Untuk memudahkan peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan 

untuk penyusunan laporan akhir BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang 

Pekalongan, Jl. Raya Pekalongan - Sukadana. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjeIaskan tentang Iatar beIakang masaIah, bidang masaIah, 

tujuan peneIitian, peneIitian terapan, Iokasi peneIitian, dan proses 

penuIisan. 

BAB II KAJIAN LITERATUR 

Bab ini menjeIaskan pembahasan impIikasi teoritis dasar dari topik 

murabahah dan jasa. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mencakup jenis peneIitian, fasiIitas peneIitian, jenis dan Iokasi 

data, proses pengumpuIan data, dan proses anaIisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup manajemen informasi dan membahas manfaat 

pemrosesan dokumen. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpuIan dan saran. 

DAFTAR LITERATUR 

LAMPIRAN 

 


