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IKHTISAR 

GINA FITRI PERTIWI 

NIM. 58320185 

Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayaanan Terhadap Jumlah Nasabah Pada 

BMT Isalmic Center Kabupaten Cirebon. 

 

BMT Islamic Center adalah suatu lembaga keuangan syariah yang perduli 

akan usaha mikro. Namun sebagian masyarakat belum mengenal BMT. Dengan 

demikian harus diterapkan promosi agar dapat menarik minat masyarakat untuk 

bergabung menjadi nasabah. Selain promosi kualitas pelayanan pun berperan penting, 

dengan kualitas pelayanan yang baik maka masyarakat akan tertarik dan memutuskan 

menabung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

promosi dan kualitas pelayanan terhadap jumlah nasabah pada BMT Islamic Center 

Kabupaten Cirebon. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian survey. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 

dengan jumlah responden 86 nasabah. Data primer yang dikaji dengan menggunakan 

hipotesis dengan tahap uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji regresi, uji t, 

dan ujif. 

 

Dari hasil uji regresi, diketahui besarnya pengaruh promosi dan kualitas 

pelayanan terhadap jumlah nasabah secara simultan sebesar 37.9 % Sedangkan secara 

parsial besarnya pengaruh promosi terhadap jumlah sebesar 12.5% dan pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap jumlah nasabah sebesar 52.6%. Hasil  ini 

menginformasikan bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap nasabah, 

sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah. Hasil 

penelitian ini menginformasikan bahwa promosi,  kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan dan menjadi faktor yang penting bagi jumlah nasabah di BMT Islamic 

Center 

 

Kata kunci : Promosi, Kualitas Pelayanan, Jumlah Nasabah. 
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Skripsi dari GINA FITRI PERTIWI, NIM: 58320185, yang berjudul “ Pengaruh 

promosi dan kualitas pelayanan Terhadap jumlah nasabah Pada BMT Islamic 

Center Kabupaten Cirebon”, Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dikatakan telah mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga 

keuangan yang secara teknis menggunakan prinsip syariah merupakan salah 

satu proses untuk membangun sistem ekonomi islam baik dalam skala makro 

maupun mikro. 

Dalam perkembangannya, peranan dan kedudukan lembaga keuangan 

syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat lebih banyak dilakukan oleh 

lembaga keuangan non bank, yakni Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT 

dianggap layak dan handal dalam membangun kembali infrastruktur dan supra-

struktur ekonomi khususnya dalam skala mikro. BMT memiliki banyak keung-

gualan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional, keunggulan 

itu tampak pada konsep dasar, karakteristik, produk dan operasionalnya yang 

ber-wawasan syariah serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. 

Keberadaan lembaga keuangan syariah sejenis Baitul Maal wa Tamwil 

(BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan 

kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul di saat umat islam 

1 
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mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip 

syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram. 

Dengan tumbuhnya BMT yang terus maju pesat bagaikan jamur di musim  

hujan, tidak dielakan lagi persaingan yang akan terjadi antara BMT yang satu 

dengan BMT yang lainnya. Oleh karena itu, masing-masing BMT tentu tidak 

ingin kalah dibandingkan dengan pesaingnya. Strategi yang diterapkan sebuah 

BMT sangat memainkan peranan penting di dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya. Hal ini tentu berkaitan dengan promosi yang dilakukan oleh 

masing-masing BMT. 

Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk pun 

sangat penting. Asumsinya saat promosi yang dilakukan oleh BMT kurang 

maka secara otomatis akan kurang juga dari masyarakat yang mengenal BMT 

apabila sebaliknya promosi gencar dilakukan maka memiliki kemungkinan 

yang besar akan terjadinya peningkatan jumlah nasabah. Memang jumlah 

nasabah yang besar tidak berarti menjadi tolak ukur BMT dengan aset yang 

besar namun tetapi memiliki kemungkinan yang paling besar untuk memajukan 

BMT dalam patokan asset dari sekian banyak nasabah yang dimiliki. Tujuan 

dari terapkan promosi adalah sebagai upaya merekrut jumlah nasabahnya sesuai 

dengan target yang diinginkan.  

 Selain promosi, kualitas pelayanan juga harus diperhatikan, karena 

pelayanan yang bermutu akan menghasilkan kepuasan bagi nasabah dan 

berdampak pada peningkatan jumlah nasabah. Kualitas pelayanan menjadi 
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kompenen utama, karena produk-produk utama bmt yaitu kredit merupakan 

suatu penawaran yang tidak berbeda dan pelayanan bmt juga mudah ditiru. 

Oleh karena itu, persaingan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bmt 

memberikan pelayanan terbaik yang bermutu dibandingkan persaingannya.
1
  

Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini 

diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang 

berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan 

yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan. Kualitas 

pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/ 

peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/ inginkan 

terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Hubungan antara produsen 

dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari waktu pembelian ke pelayanan 

purna jual, kekal abadi melampaui masa kepemilikan produk. Perusahaan 

menganggap konsumen sebagai raja yang harus dilayani dengan baik, 

mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan keuntungan kepada 

perusahaan agar dapat terus hidup.
2
 

                                                             
1 Tatik Suryani, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia vol 16, (Surabaya: STIE Perbanas, 2001) 

hlm 273 
2
Skripsi Manajemen, pengertian-definisi-kualitas-pelayanan, ,http://skripsi-

manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-kualitas-pelayanan.html, diakses pada 

tanggal 03 april 2012 pada pukul 21.15 WIB 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-kualitas-pelayanan.html
http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-kualitas-pelayanan.html
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Masalah pelayanan sebenarnya bukanlah hal yang sulit atau rumit, tetapi 

apabila hal ini kurang diperhatikan maka dapat menimbulkan hal-hal yang 

rawan karena sifatnya yang sangat sensitif. Sistem pelayanan perlu didukung 

oleh kualitas pelayanan, fasilitas yang memadai dan etika atau tata krama. 

Sedangkan tujuan memberikan pelayanan adalah untuk memberikan kepuasan 

kepada konsumen/ pelanggan, sehingga berakibat dengan peningkatan jumlah 

nasabah. 

Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, maka sektor perbankan 

harus dikelola secara profesional mulai dari segi pelayanannya, strategi 

pemasaran yang baik, segi keuangan yang harus dikelola dengan prinsip kehati-

hatian, serta juga harus inovatif dalam menciptakan produk yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. 

BMT Islamic Center merupakan salah satu BMT yang sedang 

berkembang sehingga memerlukan langkah-langkah guna meningkatkan jumlah 

nasabahnya. Oleh karena itu, penulis memilih BMT Islamic Center sebagai 

tempat penelitian dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi kemajuan 

BMT Islamic Center dari hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Jumlah Nasabah BMT Islamic Center”. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Wilayah Kajian 

Wilayah Kajian dalam penelitian ini adalah manajemen sumber 

daya insani 

b. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan metode assosiatif yakni dengan mencari apakah ada 

pengaruh antara Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap jumlah 

Nasabah pada BMT Islmic Center. 

c. Jenis Masalah 

Jenis masalah yang dibahas adalah menyangkut pengaruh promosi 

dan kualitas pelayanan terhadap jumlah nasabah pada BMT Islamic 

Center. 

 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi 

masalah dalam  penelitian ini adalah mengenai Pengaruh promosi 

dan kualitas pelayanan terhadap jumlah nasabah pada BMT Islamic 

Center. 

 

3. Pertanyataan Penelitian 
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a. Bagaimanakah pengaruh promosi terhadap jumlah nasabah pada 

BMT Islamic Center? 

b. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah 

nasabah pada BMT Islamic Center? 

c. Bagaimanakah promosi dan kualitas pelayanan secara bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap jumlah nasabah pada BMT 

Islamic Center? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu baik untuk 

kepentingan pribadi atau yang lain. Tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap jumlah nasabah di 

BMT Islamic Center. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah 

nasabah di BMT Islamic Center. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh promosi dan kualitas 

pelayanan terhadap jumlah nasabah di BMTIslamic Center. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori pada kasus yang 

nyata tentang pengaruh promosi, kualitas pelayanan. 

2. Bagi BMT 

Memberikan informasi bagi pihak pengelola Perbankkan Syariah 

dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam usaha 

mensosialisasi  kan BMT kepada masyarakat. 

3. Bagi Pembaca 

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis perbankan 

dan masyarakat luas juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga 

keuangan yang bisa melayani masyarakat. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian yang penulis 

lakukan terhadap suatu permasalahan, maka penulis membuat sistematika 

pembahasan sebagai berikut : 

 

Pada Bab I Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan 

penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
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Pada Bab II Pada bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai bahan dalam proses penyusunan 

penelitian. 

Bab III Metode Penelitian sebagai gambaran proses penelitian di 

lapangan disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang dimaksud 

meliputi: Pendekatan dan Jenis Penelitian; Sasaran, Lokasi, dan Waktu 

Penelitian; Operasionalisasi Variabel Penelitian; Jenis Data; Sumber Data; 

Teknik Pengumpulan Data; Populasi dan Sampel; Instrumen Penelitian; 

Teknis Analisis Data. 

Hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan 

dideskripsikan dan dianalisis dalam Bab IV yang menguraikan hasil 

penelitian dan analisis data. Hasil penelitian lapangan meliputi: 

Karakteristik Responden, Gambaran Distribusi Variabel, Analisis Jalur, dan 

Analisis Ekonomi. 

Bagian terakhir dari isi penelitian ini adalah Bab V Penutup, yang 

terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah 

melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, sub bab saran berisi 

rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil 

kesimpulan yang diperoleh. 
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