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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam perkembangan industri keuangan syariah seperti perbankan 

berbasis syariah dalam sektor makro dan sektor mikro seperti Baitul Maal Wat 

Tamwil (BMT) harus berupaya dalam meningkatkan pangsa pasar. Dalam 

keberadaan industri keuangan syariah saat ini, menurut Kementrian Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan pangsa pasar 

ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia hanya memiliki 5,3 persen 

terhadap total pasar industri perbankan nasional.1 Mellihat data yang telah 

dipaparkan di atas menunjukkan kecilnya pangsa pasar industri keuangan 

syariah dibangingkan dengan industri keuangan konvensional.  

Hadirnya lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu 

usaha yang dilakukan industri keuangan syariah untuk meningkatkan pangsa 

pasar syariah dan melayani masyarakat dalam ruang lingkup mikro, dimana 

dalam hambatan yang dirasakan oleh masyarakat kecil ketika berhubungan 

dengan lembaga perbankan syariah harus memenuhi prinsip 5C (karakter, 

kemampuan, kecukupan, jaminan, modal atau kelayakan usaha).2 Hal tersebut 

membuat berat bagi para masyarakat menengah kebawah yang ingin 

mengajukan pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Baitul Maal Wat 

                                                 
1 Republika ,”Pangsa Pasar Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Minim”.   

(https://m.republika.co.id/berita /ekonomi/prquf9368/pangsa-pasar-ekonomi-dan-keuangan-

syariah-masih-minim  (diakses pada 28 September 2019)) 
2 Neni Sri Imaniyati,  “Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)”, (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 2018)., hlm. 83 
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Tamwil (BMT) dalam melaksanakan kegiatannya dibagi dalam dua jenis, yaitu 

Baitul maal dan Baitul Tamwil, dimana Baitul Maal mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha 

kecil ke bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan ekonomi, sedangkan Baitul Maal menerima titipan zakat, infak 

dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan.3 Dua kegiatan yang dilakukan oleh BMT harus menjadikan angin 

segar bagi masyarakat kecil yang ingin menggunakan jasa keuangan yang 

berbasis syariah. Maka dari itu, hal yang selalu diperhatikan oleh lembaga 

BMT yakni dari kinerja yang diberikan kepada masyarakat baik dalam sisi 

produk maupun sisi pelayanannya.  

Pelayanan yang diberikan oleh lembaga BMT kepada masyarakat harus 

yang terbaik atau prima, sehingga dalam perkembangan yang semakin cepat 

ini BMT dapat bersaing dengan lembaga keuangan yang lain. Bila melihat dari 

sisi pelayanan yang diberikan oleh lembaga perbankan kini sudah mengarah 

kepada operasional yang berbasiskan digital yang dapat memudahkan 

masyarakat atau nasabahnya dalam melayani kebutuhannya. Pelayanan digital 

yang kini dioperasionalkan oleh perbankan-perbankan seperti adanya mesin 

ATM, aplikasi mobile banking, SMS Banking, dll. Hal tersebut menjadikan 

tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan mikro seperti BMT yang masih 

menggunakan sistem manual dalam melayani nasabahnya.    

                                                 
3 Ibid., hlm. 84 
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Kondisi yang telah dipaparkan di atas dialami oleh lembaga KSPPS 

BMT Al-Ittihad yang berada di Kota Tasikmalaya, dimana dalam pelayanan 

yang diberikan oleh nasabahnya masih menggunakan sistem yang manual 

dalam hal pencatatan. Walaupun BMT Al-Ittihad masih menggunakan sistem 

yang manual, namun dalam pelayanan yang diberikan karyawan kepada 

nasabahnya, BMT Al-Ittihad selalu memperhatikan kebutuhan bagi para 

nasabah. Sehingga nasabah selalu merasa puas terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh lembaga BMT Al-Ittihad. Adanya rasa kepuasan yang dirasakan 

oleh nasabah terhadap pelayanan yang diberikan membuat anggota atau 

nasabah BMT Al-Ittihad selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal 

tersebut dapat dipaparkan dalam tabel 1.1 dari tahun 2016 sampai 2019, 

sebagai berikut : 

Tabel 1. 1 

Jumlah Anggota BMT Al-Ittihad 

 

Tahun Jumlah Anggota 

2016 2680 

2017 2790 

2018 2845 

  Sumber : Hasil Observasi Oktober 2019
4 

Data di atas dapat menunjukkan bahwa nasabah atau anggota BMT Al-

Ittihad setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut menjadi aset 

yang sangat penting bagi BMT Al-Ittihad. Maka dari itu aset yang sangat 

                                                 
4 Hasil Observasi di BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya, Oktober Tahun 2019 
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penting tersebut harus dijaga dengan baik dan tidak boleh mengecewakannya, 

sehingga nasabah akan merasa tidak puas dalam menggunakan jasa BMT Al-

Ittihad baik dalam sisi produk maupun sisi pelayanannya. Jumlah anggota yang 

tercatat di lembaga BMT Al-Ittihad tidak sepenuhnya melakukan transaksi 

secara aktif, dalam arti nasabah yang sudah menjadi anggota dari BMT Al-

Ittihad tidak selalu menggunakan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

tersebut telah ditemukan oleh peneliiti data yang menunjukkan anggota yang 

aktif dan anggota yang pasif di lembaga BMT Al-Ittihad dari tahun 2016-2018, 

sebagi berikut : 

Tabel 1. 2 

Jumlah Anggota Aktif dan Anggota Pasif KSPPS BMT Al-Ittihad 

Tahun 
Jumlah Anggota 

Aktif 

Jumlah Anggota 

Pasif 

2016 1072 1608 

2017 1116 1674 

2018 1138 1707 

 Sumber : Hasil Observasi Oktober 2019
5 

Bila melihat data di atas yang menunjukkan anggota aktif dan anggota 

pasif di BMT Al-Ittihad yang terdapat kejanggalan, dimana anggota pasif 

(tidak loyal) lebih banyak dari anggota aktif. Menurut Manager BMT Al-

Ittihad arti dari anggota pasif dapat diartikan sebagai anggota yang sudah 

tercatat, namun dalam kesehariannya mereka tidak melakukan transaksi 

apapun baik di awal daftar menjadi anggota maupun yang sudah berjalan 

                                                 
5 Hasil Observasi di BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya, Oktober Tahun 2019 



5 

 

 

 

beberapa bulan lalu tidak menggunakan jasa BMT Al-Ittihad lagi. Menurut 

beliau anggota yang pasif tersebut terjadi karena anggota yang meninggal 

dunia dan anggota yang sudah tidak diketahui keberadaannya (pindah tempat) 

tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak BMT Al-Ittihad, anggota 

seperti yang sudah dijelaskan tersebut statusnya masih tercatat di dalam BMT 

Al-Ittihad. Dalam pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT Al-Ittihad sudah 

melakukan yang terbaik yang dapat memuaskan nasabah atau anggotanya, 

pelayanan yang diterapkan di dalam BMT Al-Ittihad yakni dengan menerapkan 

sistem jemput bola, dimana pihak karyawan yang menemui para anggota yang 

ingin menggunakan jasa dari BMT. Selain itu dalam melayani anggotanya 

pihak BMT selalu membuat anggota merasa nyaman dengan memenuhi 

kebutuhannya.6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang pasif di 

Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, hal yang membuat nasabah pasif terhadap 

BMT Al-Ittihad dapat dipaparkan dalam beberapa faktor. Faktor yang pertama, 

disebabkan oleh faktor pendukung pelayanan yang membuat anggota sulit 

dalam mengakses kebutuhannya seperti dalam keadaan membutuhkan uang 

yang sudah tersimpan di BMT Al-Ittihad untuk dapat dicairkan pada hari itu, 

sulitnya akses tersebut menjadikan anggota beralih kepada lembaga yang 

menunjang kebutuhan tersebut. Selain itu, anggota BMT Al-Ittihad yang 

usahanya berada di Pasar terjadi penurunan pendapatan yang menjadikan 

                                                 
6 Hasil wawancara dengan Manager bapak Anwar, BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya pada 

tanggal 21 Oktober 2019, pukul 09.30 WIB 



6 

 

 

 

pindahnya usaha anggota  tersebut ke daerah tertentu. Hal tersebut menjadikan 

jarak yang jauh dari usaha baru ke Kantor BMT Al-Ittihad, sehingga anggota 

tersebut tidak melakukan transaksi secara terus-menerus. Faktor kedua, 

kekhawatiran anggota terhadap pencatatan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-

Ittihad, dimana dalam pencatatan baik dana yang keluar maupun masuk masih 

menggunakan media tulis secara manual. Anggota sering menjumpai kesalahan 

dalam pencatatan nominal tabungan yang dilakukan oleh karyawan BMT, 

kesalahan yang dilakukan dapat merugikan pihak Lembaga maupun anggota 

BMT. Kejadian tersebut menjadikan rasa kekhawatiran akan uang yang 

dititipkan oleh pihak BMT dan anggota yang dijumpai oleh peneliti 

menggunakan jasa keuangan selain BMT Al-Ittihad dan tidak menggunakan 

jasa BMT secara terus-menerus. Faktor ketiga, pelayanan pembiayaan anggota 

masih memiliki kekurangan dalam pencairan. Hal yang dirasakan oleh anggota 

ketika ingin mengajukan pinjaman mengalami waktu yang terlalu lama 

sedangkan anggota yang mengajukan pinjaman membutuhkan dana pada 

waktu itu juga, dari pelayanan yang membutuhkan waktu tersebut menjadikan 

anggota beralih menggunakan jasa keuangan yang lain dengan waktu yang 

cepat untuk memenuhi kebutuhannya, yang disayangkan adalah anggota 

menggunakan jasa keuangan yang berbasis riba. Faktor Keempat, sedikitnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadikan pelayanan BMT kurang maksimal, 

hal tersebut dipaparkan oleh anggota ketika mengunjungi Kantor BMT Al-

Ittihad yang ingin menabung mengalami hambatan waktu menunggu yang 

terlalu lama dikarenakan pihak karyawan yang berposisi sebagai Teller 
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melayani calon anggota yang ingin membuka rekening tabungan yang 

seharusnya posisi tersebut dilakukan oleh pihak Customer Service (CS), hal 

tersebut membuat nasabah kurang nyaman dalam pelayanan yang diberikan 

oleh pihak BMT.7 Dari keempat faktor tersebut yang dipaparkan oleh anggota 

BMT Al-Ittihad menjadikan suatu tugas yang selalu dikembangkan oleh 

KSPPS BMT Al-Ittihad dalam meningkatkan pelayanan yang prima demi 

kepuasan nasabah yang akan berdampak kepada loyalitas nasabah atau 

anggota.  

Hadirnya BMT Al-Ittihad sebagai semangat para nasabah untuk 

menaikkan kesejahteraan hidup dalam sisi ekonomi, maka dari itu pelayanan 

yang diberikan oleh BMT Al-Ittihad harus selalu memberikan pelayanan yang 

prima. Pentingnya pelayanan prima yang diberikan kepada nasabah sangat 

berguna dalam kelangsungan hidup perusahaan atau lembaga, jika lembaga 

tidak dapat memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada 

nasabah tentu saja nasabah akan berpaling kepada perusahaan atau tidak loyal.8 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul : “Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Loyalitas 

Anggota Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Moderator (Studi Kasus: 

KSPPS BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya)” 

                                                 
7 Hasil Wawancara Dengan Nasabah KSPPS BMT-Al-Ittihad Pada Hari Selasa Tanggal 22 

Oktober 2019. 
8 Daryanto, “Konsumen dan Pelayanan Prima”, (Yogyakarta : Gava Media, 2014)., hlm 109 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, 

maka untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, ialah : 

1. Apa pengaruh Pelayanan Prima terhadap Loyalitas Anggota  pada 

KSPPS BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya ? 

2. Apa pengaruh Pelayanan Prima terhadap Kepuasan Anggota pada 

KSPPS BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya ?  

3. Apa Pengaruh Pelayanan Prima terhadap Kepuasan Anggota pada 

KSPPS BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya ? 

4. Apa pengaruh Pelayanan Prima terhadap Loyalitas Anggota dengan 

Kepuasan sebagai Variabel Moderator pada KSPPS BMT Al-Ittihad ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan 

penelitian  ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Prima terhadap Loyalitas 

Anggota KSPPS BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Prima terhadap Kepuasan 

Anggota pada KSPPS BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya  

3. Untuk mengetahui Pengaruh Pelayanan Prima terhadap Kepuasan 

Anggota pada KSPPS BMT Al-Ittihad Kota Tasikmalaya  

4. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Prima terhadap Loyalitas 

Anggota dengan Kepuasan sebagai Variabel Moderator pada KSPPS 

BMT Al-Ittihad 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun skripsi ini dibuat dengan harapan agar penelitian ini berguna 

bagi semua pihak, antara lain : 

1. Manfaat Akademis  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan  dapat bermanfaat dan menjadi sumber 

informasi bagi akademika khususnya Program Studi Ekonomi Islam 

Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

2. Manfaat Praktis 

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

tambahan informasi bagi BMT al-Ittihad Kota Tasikmalaya. 

3. Manfaat Umum 

a. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai masukan atas memperhatikan 

operasional lembaga keuangan mikro seperti BMT dalam segi dasar 

hukum, produk maupun kegiatannya. 

b. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pelayanan 

prima terhadap loyalitas anggota dengan kepuasan sebagai variabel 

moderator (Studi Kasus: KSPPS BMT AL-ITTIHAD KOTA 

TASIKMALAYA). 

c. Bagi peneliti yang membutuhkan untuk penelitian selanjutnya sebagai 

referensi. 

 



 

 

 

 


