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ABSTRAK 

Apri Sri Wahyuni, 2015. Pengaruh Kualitas Layanan Dan Bagi Hasil 

Terhadap Minat Pengajuan Pembiayaan Mud{a>rabah  Di BMT 

Surya Mandiri  Jetis Ponorogo. Program Studi Muamalah Jurusan 

Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Ponorogo. Dosen pembimbing Luhur Prasetiyo, M.E.I 

Kata Kunci: Empathy, Responsiveness, Nisbah dan Motif. 

Dalam perkembangan lembaga keuangan syari’ah khususnya BMT 
tidak terlepas dari adanya minat nasabah dalam menggunakan jasanya. Minat 

tersebut di antaranya dipengaruhi oleh kualitas layanan dan bagi hasil. Kualitas 

layanan dapat diartikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan 

harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima. Jika kenyataannya lebih 

dari yang diharapkan maka layanan dapat dikatakan berkualitas. Begitu pula 

dalam proses penentuan bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak. 

Dalam pelayanan yang diberikan tidak dijelaskan bagaimana prosedur 

pembiayaan yang terkait pembacaan akad perjanjian, serta bagi hasil yang 

diberikan ditetapkan begitu saja oleh pihak BMT sehingga mau tidak mau 

nasabah harus mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: (1) Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap 

minat pengajuan pembiayaan muḍa>rabah di BMT Surya Mandiri Jetis 

Ponorogo. (2) Apakah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat 

pengajuan pembiayaan muḍa>rabah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo. (3) 

Apakah kualitas layanan dan bagi hasil berpengaruh simultan terhadap minat 

pengajuan pembiayaan muḍa>rabah di BMT Surya Mandiri  Jetis Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan kuantitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana dan 

regresi linier berganda. Penelitian ini mengambil sampel sebagian nasabah 

BMT Surya Mandiri Jetis yang menggunakan produk pembiayaan mud}a>rabah 
yang berjumlah empat puluh orang. Adapun teknik pengumpulan datanya 

menggunakan angket dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kualitas layanan 

berpengaruh  signifikan dengan nilai thitung > ttabel sebesar 8,096 > 2,021 dan 

bagi hasil juga berpengaruh signifikan sebesar 5,250 > 2,021. Begitu pula 

secara simultan variabel independen (kualitas layanan dan bagi hasil) 

berpengaruh terhadap variabel dependen (minat) dengan nilai fhitung > ftabel 

sebesar 40,372 > 4,08.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada umumnya sebelum melakukan pengajuan pembiayaan para 

nasabah didasari oleh keinginan masing-masing nasabah tersebut dalam 

memenuhi kebutuhannya, yang selanjutnya disebut minat. Menurut Hilgard, 

minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan.
1
 Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.
2
 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa minat adalah suatu perasaan suka atau tertarik pada suatu 

obyek di luar dari individu yang diikuti dengan munculnya perhatian terhadap 

obyek tersebut yang mengakibatkan seseorang mempunyai keinginan untuk 

terlibat atau berkecimpung dalam suatu obyek tersebut, karena dirasakan 

bermakna pada dirinya sehingga ada harapan dari obyek yang dituju. 

Seringkali minat nasabah dalam melakukan pembiayaan dipengaruhi 

oleh kebijakan bagi hasil, kualitas layanan, serta suasana kantor. Suasana 

kantor yang nyaman, sejuk, bersahabat, indah, serta pelayanan  yang hangat 

                                                           
1
 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa  (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 113. 
2
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 191. 
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akan menjadikan masyarakat merasa terhormat dan tersanjung sehingga akan 

mempengaruhi minatnya untuk menyalurkan usaha pada lembaga tersebut.
3
 

Selain suasana kantor, faktor lain yang mempengaruhi minat nasabah 

adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan ciri dan sifat dari 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk memuaskan 

kebutuhan dinyatakan oleh pelanggan atau yang tersirat dalam diri 

pelanggan.
4
 Menurut Tjiptono, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. 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. Jika jasa yang diterima atau dirasakan 

(perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui 

harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan 

berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.
5
 Kualitas layanan 

yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat (layanan prima, ramah, cepat, 

                                                           
3
 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 574. 

 
4
 Ali Hasan,  Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91. 

5
 Sugeng, “Pengertian Definisi Kualitas Pelayanan, Skripsi Manajemen, Pemasaran, 

Keuangan, SDM,” dalam www.skripsi manajemen.blogspot.com, (diakses pada tanggal 22 Mei 2015, 

jam 09.15).  

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-kualitas-pelayanan.html
http://www.skripsi/
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santun) akan mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank 

tertentu.
6
 

Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan 

kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata kualitas 

mengandung banyak definisi dan makna, orang yang berbeda akan 

mengartikannya secara berlainan tetapi beberapa definisi yang dapat kita 

jumpai memiliki beberapa kesamaan walaupun hanya cara penyampaiannya 

saja biasanya terdapat pada elemen sebagai berikut : 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan. 

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Selain itu, minat nasabah  juga dipengaruhi oleh bagi hasil. Bagi hasil 

adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontak investasi, dari waktu 

ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.
7
 Proses penentuan tingkat bagi hasil 

diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi 

hasil. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing 

pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil 

tawar menawar antara s}a>h}ib al-ma>l dengan mud}a>rib.
8
  

                                                           

 
6
 Rivai, Islamic Banking, 574. 

 
7
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Cendekia 

Institute, 1999), 191. 
8
 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 197. 
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Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan 

pendapatan/laba pada setiap periode pembukuan. Pembayaran bagi hasil dapat 

naik dan turun (fluktuatif) tergantung dengan kondisi usaha yang dibiayai. 

Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat dengan meningkatnya hasil 

usaha, juga akan menurun bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya 

merugi dan bangkrut.
9
 Tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan kepada 

nasabah sangat menentukan minat nasabah dalam mengambil pembiayaan.
10

 

Salah satu lembaga keuangan syari’ah  yang melakukan kegiatan 

pembiayaan adalah BMT. BMT adalah balai terpadu yang isinya berintikan 

bayt al-ma>l wa at-tamwi>l dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha 

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi 

pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan 

menunjang kegiatan ekonominya. Sebagai lembaga keuangan ekonomi, BMT 

bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya 

disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan 

pinjaman oleh BMT.
11

 

Salah satu BMT yang melaksanakan kegiatan perekonomian 

berdasarkan prinsip syariah adalah BMT Surya Mandiri  Ponorogo. BMT 

                                                           

 
9
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), 

123. 
10

 Rivai, Islamic Banking, 574.  
11

 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadia Group, 

2009), 452. 
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Surya Mandiri Ponorogo berdiri tahun 1997. Pada Tahun pertama berdiri 

BMT ini sudah mencapai perkembangan yang cukup menggembirakan dan 

membanggakan. Dalam perkembangan tersebut tidak terlepas dari adanya 

minat  nasabah sebagai penyalur maupun pengguna dana. Dalam kegiatan 

yang ada di BMT Surya Mandiri nasabah yang akan melakukan pembiayaan 

tidak dijelaskan secara jelas bagaimana prosedur pembiayaan tersebut, 

nasabah disuruh untuk langsung menandatangani tanpa dibaca lebih 

mendalam tentang isi dari akad perjanjian tersebut. Sehingga mau tidak mau 

nasabah harus mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak BMT. 

Serta dalam pembayaran bagi hasil yang terjadi pada  BMT Surya Mandiri 

ditetapkan di awal sehingga pembayarannya akan selalu tetap sampai  

pembiayaan tersebut selesai, dan akan tetap membayar dengan jumlah yang 

sama meskipun usaha yang dilakukan nasabah merugi. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini mengambil 

sampel para nasabah BMT Surya Mandiri  Jetis Ponorogo yang melakukan 

kegiatan pembiayaan mud}a>rabah karena jumlah nasabah yang menggunakan 

produk pembiayaan mud}a>rabah lebih banyak dibandingkan yang 

menggunakan produk pembiayaan lainnya serta perkembangan aset di BMT 

Surya Mandiri Jetis sangat bagus dibandingkan BMT Surya Mandiri cabang 

lainnya. Penelitian ini akan melihat pengaruh kedua variabel yaitu kualitas 

layanan dan bagi hasil terhadap minat pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di 
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BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo. Maka penulis mengambil judul 

“PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN BAGI HASIL TERHADAP 

MINAT PENGAJUAN PEMBIAYAAN MUD{ĀRABAH  DI BMT 

SURYA MANDIRI  JETIS PONOROGO”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan 

dalam skripsi ini sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap minat pengajuan 

pembiayaan mud}a>rabah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo? 

2. Apakah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat pengajuan 

pembiayaan mud}a>rabah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo? 

3. Apakah kualitas layanan dan bagi hasil berpengaruh simultan terhadap 

minat pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Surya Mandiri  Jetis 

Ponorogo? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan 

penelitiaan adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah 

diidentifikasikan di atas yaitu: 
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1. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan 

terhadap minat pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Surya Mandiri 

Jetis Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan bagi hasil terhadap 

minat pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Surya Mandiri Jetis 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang simultan kualitas layanan dan 

bagi hasil terhadap minat pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Surya 

Mandiri Jetis Ponorogo. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan penelitian yang bersifat teoritis: 

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana 

yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai 

transaksi-transaksi yang terjadi di BMT Surya Mandiri, terutama yang 

berkaitan dengan masalah mud}a>rabah dan juga diharapkan nantinya akan 

berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian yang selanjutnya. 

2. Kegunaan penelitian yang bersifat praktis: 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna: 
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a. Bagi BMT Surya Mandiri:  

Sebagai acuan untuk penyempurnaan pelayanan sesuai yang 

diinginkan oleh masyarakat dan untuk menentukan strategi optimalisasi 

yang tepat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 

b. Bagi masyarakat: 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

kepada masyarakat khususnya dalam pembiayaan mud}a>rabah, dan 

berguna bagi masyarakat pada kenyataannya mempercayai BMT Surya 

Mandiri sebagai mitra usaha. 

c. Bagi penulis: 

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis guna menambah 

pengalaman dalam lapangan tentunya dan juga menambah khasanah 

ilmu pengetahuan penulis dan sebagai salah satu persyaratan guna 

menyelesaikan jenjang sarjana strata satu (S1). 

 

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan, 

penulisan skripsi ini disistematiskan menjadi lima bab dengan uraian sebagai 

berikut: 
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BAB I : Merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini menguaraikan 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Merupakan bab kajian pustaka. Dalam bab ini menguraikan  

tentang deskripsi teori dan telaah pustaka, kerangka berfikir 

serta pengajuan hipotesis. 

BAB III : Metode penelitian menjelaskan beberapa sub bab yaitu yaitu 

populasi, sampel dan responden, instrumen pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : Temuan dan hasil penelitian berisi sub bab yaitu gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis) serta pembahasan. 

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk 

menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah 

diuraikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

 

1. Kualitas Pelayanan  

a. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan.
12

 Definisi lain kualitas adalah derajat yang dicapai 

karakteristik yang berkaitan dalam memenuhi persyaratan.
13

 

Menurut Kotler definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan 

pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya 

kepuasan pada konsumen itu sendiri.
14

 

                                                           
12

 Zulian  Yamit, Manajemen Kualitas Produk dan Jasa  (Yogyakarta, 2002), 8. 
13

 Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa  ed.2 (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2006), 175. 
14

 Rizqa Ramadhaning Tyas, “Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan 

Nasabah Untuk Menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang,” (Skripsi Sarjana, STAIN Salatiga, 

Salatiga, 2012), 45. 
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Kualitas jasa (kualitas pelayanan) bisa diwujudkan melalui 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan  serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan 

demikian, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu 

jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang dirasakan 

(perceived service).
15

 

Jika kenyataannya lebih dari yang diharapkan maka layanan 

dapat dikatakan berkualitas, dan sebaliknya. Kualitas layanan yang 

diterima dan dirasakan oleh masyarakat (layanan prima, ramah, cepat, 

santun) akan mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa 

bank tertentu.
16

 Singkat kata, kualitas jasa dapat didefinisikan sebagai 

seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas 

layanan yang mereka terima. 

Harapan para pelanggan pada dasarnya sama dengan layanan 

seperti apakah yang seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada 

pelanggan. Harapan para pelanggan ini didasarkan pada informasi yang 

disampaikan dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman di 

                                                           
15

 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Service, Quality, & Satisfaction ed. 3(Yogyakarta, 

2011), 180. 

 
16

 Rivai, Islamic Banking, 574. 
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masa lampau, dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk 

promosi perusahaan lainnya).
17

 

b. Kriteria Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler yang dikutip oleh M. Nur Rianto Al Arif, ada lima 

faktor dominan atau penentu kualitas jasa (kualitas pelayanan), yaitu: 

1) Tangible (berwujud) 

Jasa yang dapat dilihat oleh konsumen berupa penampilan fasilitas 

fisik, peralatan, teknologi dan berbagai materi komunikasi yang baik, 

menarik dan terawat. Misalkan desain dan lay out gedung bank 

syariah yang modern dan tertata rapi mampu memberikan atau 

menampakkan kualitas jasa. Selain itu, teknologi yang digunakan 

oleh bank menjadi pertimbangan nasabah dalam menentukan kualitas 

jasa perbankan yang dinikmati. 

2) Empathy (empati) 

Kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli memberikan 

perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Setiap lapisan karyawan 

dari level manajemen atas (top management) sampai dengan level 

terbawah (staf) harus memberikan pelayanan terbaik kepada 

konsumen. Setiap karyawan terutama customer service harus mampu 

                                                           
17

 Lupiyoadi,Manajemen Pemasaran 181. 
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memberikan pelayanan yang tulus kepada nasabah, sehingga nasabah 

merasa nyaman dalam berinteraksi dengan perusahaan. 

3) Responsiveness (cepat tanggap) 

Kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan 

dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi 

keluhan dari konsumen. Setiap keluhan dari konsumen harus 

langsung diberikan umpan balik. Misalkan, ada nasabah yang 

kesulitan dalam menulis slip transaksi, maka petugas pelayanan harus 

langsung tanggap dan membantu dalam menuliskan slip tersebut 

4) Reliability (keandalan) 

Kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, 

terpercaya, akurat dan konsisten. Misalkan salah satu bank syariah 

menjanjikan kemudahan dalam bertransaksi di ATM bank lain tanpa 

dikenakan biaya tambahan, maka janji itu harus terbukti 

bahwasannya transaksi melalui ATM bank lain tanpa dikenakan 

biaya tambahan. 

5) Assurance (kepastian) 

Berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan 

kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada 

konsumen. Karyawan harus mampu menunjukkan kepada konsumen 
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bahwasannya perusahaan mampu merealisasikan setiap janji yang 

telah ditawarkan kepada konsumen.
18

 

2.  Bagi Hasil Dalam Mud}a>rabah 

a. Pembiayaan Mud}a>rabah 

1) Pengertian Mud}a>rabah 

Mud}a>rabah berasal dari kata da>rb, yang berarti memukul atau 

berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah 

proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
19

 

Disebut juga qirad yang berasal dari kata al-qardu yang berarti al-

qat‟u (potongan), karena pemilik memberikan potongan dari hartanya 

untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, 

dan pengusaha akan memberikan potongan  laba yang diperoleh. Ada 

juga yang menyebutnya muqaradah yang berarti musawamah 

(kesamaan), karena pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang 

sama terhadap laba. 

Mud}a>rabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik 

dana/modal (pemodal), biasa disebut s}a>h{ib al-ma>l menyediakan 

modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola biasa 

disebut mud}a>rib untuk melakukan aktivitas diantara mereka menurut 

kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya 

                                                           
18

 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah  (Bandung: Alfabeta, 2010), 

197-198. 
19

 Antonio, Bank Syariah, 95. 
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juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). S{a>h{ib al-ma>l (pemodal) 

adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan 

mud}a>rib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak 

memiliki modal. 

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan 

bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian 

ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola 

kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila 

terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka 

pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.
20

 

Pengertian mud}a>rabah menurut definisi para ulama sebagai 

berikut:
21

 

a) Menurut Sayyid Sabiq 

Mud}a>rabah merupakan akad antara dua pihak dimana salah 

satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk 

diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan. 

b) Menurut Taqiyuddin 

Mud}a>rabah merupakan perjanjian atas keuangan untuk dikelola 

oleh seseorang (pekerja) di dalam perdagangan. 

                                                           
20

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 60-61. 
21

 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 112-113. 
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c) Menurut Wahbah az Zuhaili 

Mud}a>rabah adalah pemberian (modal) oleh pemilik modal (al-

malik) kepada pengelola (pekerja) untuk dikelola dalam bentuk 

usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. 

2) Dasar Hukum Mud}a>rabah 

a) Al-Quran 

 َ  َُا  َ َ َِاْرِ   َُْ  َُُ ْ َ  ِ ْ  َ ْ ِ   ا  ْ ِ  ِ ُُْ ِ  ْ َ 
Artinya: ”......dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah........” (Q.S. al-Muzamil 

: 20) 

b) Al-Hadith 

ُهَما أَنَُه قَاَل ) طَِلُب : َرَ ى  ِْ ُ  َعَ اِس َرِضَي  اُ َعنُْ
ُ
َكاَ  َسِيُدنَا  لَعَ اُس ْ ُ  َعْ ِد  م

ََْ ً  َ اَ َُْنزُِل  ِِه َ  ِد ًا  اَل ُ َ اَر ًَة ِ ْش ََُ َط َعَلى َصاِحِ ِه أَْ  اََ ْسُلُك  ِِه 
َ
ِإَذ  َدَ َع  م

َ اَ َ ْشََِى  ِِه َد  ًَة َذ َت َكَ ِد َرْطَ ٍة َذ َت َكَ ِد َرْطَ ٍة  َِإْ   ََُعَ  َذِلَك َضَمَ   َُ ََُلَغ 
  )ُشْ طَُه َرُسْ ُاِا َصَلى  اُ َعَلْيِه َ َسَلَ   ََ َ ازَ ُ 

 
Artinya: “ Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas 

bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra 

usahanya secara mud}a>rabah dia mensyaratkan agar 

dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni 

lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika 

menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan 

bertanggung jawab atas dana tersebut. 

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada 

Rasulullah SAW., dan Rasulullah pun 

membolehkannya”. ( H.R. Thabrani )  

 

c) Ijma’ 
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Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah 

berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara 

mud}a>rabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit 

hadits yang dikutip Abu Ubaid. 

3) Rukun dan Syarat Mud}a>rabah 

Rukun Mud}a>rabah ada enam, yaitu:
22

 

a) Malik/ s}a>h{ib al-ma>l (Pemilik Modal) 

b) Amil/ mud}a>rib (pengelola) yang akan menjalankan modal dalam 

hal s}a>h{ib al-ma>l dan mud}a>rib haruslah orang yang cakap hukum, 

tidak dalam pengampuan, bukan anak kecil dibawah umur, bukan 

orang gila serta tidak dalam terlibat perkara pidana. 

c) Ma>l (harta pokok, modal, atau dana) 

d) „Amal (usaha) dalam hal modal maka s}a>h{ib al-ma>l adalah pihak 

yang menyalurkan dana 100% untuk mud}a>rib yang mempunyai 

usaha. Sehingga apabila kelak terjadi kerugian maka menjadi 

tanggung jawab s}a>h{ib al-ma>l bukan mud}a>rib karena dia hanya 

sebagai pengelolanya saja. 

e) Ribh (laba/keuntungan) Hasil usaha dapat berupa keuntungan 

maupun kerugian. Dalam hal pembagian bagi hasil maka harus 

dilakukan secara proporsional dan adil bagi kedua belah pihak 

                                                           
22

Dumairi Nor, Ekonomi Syari‟ah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 10. 
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sehingga menghindari adanya kecurangan dikemudian hari. 

Sedangkan dalam hal kerugian maka menjadi tanggung jawab 

s}a>h{ib al-ma>l, kecuali bila diakibatkan oleh mud}a>rib maka menjadi 

tanggung jawab mud}a>rib itu sendiri. 

f) Shighat ijab qabul (ucapan serah terima) 

Adanya ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan maupun 

tertulis. Namun lebih diutamakan secara lisan dan tertulis untuk 

kejelasan perjanjiannya akadnya. 

 

b. Bagi Hasil 

1) Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari 

kontak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.
23

 

Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua 

belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil. Nisbah 

ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran 

modal.
24

 Tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan kepada 

nasabah sangat menentukan minat nasabah dalam mengambil 

                                                           

 
23

 Antonio, Bank Syariah, 191. 
24

 Adiwarman Karim, Bank Islam, 207. 
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pembiayaan.
25

 Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil 

tawar menawar antara s}a>h{ib al-ma>l dengan mud}a>rib.
26

 

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-

masing pihak yang berkontrak, dalam praktiknya di perbankan 

modern tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor 

atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi 

deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki 

daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut special nisbah. 

Sedangkan untuk nasabah depsan kecil, biasanya tawar-menawar 

tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang 

ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju 

maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia 

dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah 

yang lebih menarik.
27

 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil 

Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

 

 

 

                                                           
25

 Rivai, Islamic Banking, 574. 
26

 Ibid,. 209. 
27

 Adiwarman Karim, Bank Islam, 197. 
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a) Faktor langsung 

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi 

perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang 

tersedia dan nisbah bagi hasil. 

(1) Investment rate, merupakan presentase aktual dana yang 

diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan  

investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total 

dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 

(2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan 

jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk 

diinvestasikan. 

(3) Nisbah (profit sharing ratio) 

(a) Salah satu ciri utama mud}a>rabah adalah adanya nisbah 

yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. 

(b) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. 

(c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam 

satu bank. 

(d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan 

account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh 

temponya. 
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b) Faktor tidak langsung 

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil 

adalah: 

(1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mud}a>rabah 

(a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan 

dan biaya (profit and sharing). Pendapatan yang 

“dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima 

dikurangi biaya-biaya.  

(b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut 

revenue sharing. 

(2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting). 

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya 

aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan 

pengakuan pendapatan dan biaya.
28

 

3. Minat 

a. Pengertian Minat 

Sebagaimana dikutip Slameto, Hilgard menyatakan bahwa minat 

adalah”interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some 

activity or content. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.
29

 Minat  adalah 

                                                           
28

 Antonio, Bank Syariah, 139-140. 
29

 Iskandarwassid, Strategi Pembelajaran, 113. 



23 

 

 

suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan  pada suatu hal atau aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri, semakin 

kuat/ dekat hubungan tersebut semakin besar minat.
30

 

Menurut Whitherington, minat adalah kesadaran seseorang 

bahwa suatu obyek, seseorang, suatu soal atau suatu situasi yang 

mengandung sangkut paut dengan dirinya.
31

 Minat merupakan sebab 

sekaligus akibat dari perhatian. Pengalaman seseorang, latar belakang 

appersepsinya merupakan petunjuk untuk memperhatikan sesuatu.
32

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu perasaan suka 

atau tertarik pada suatu obyek di luar dari individu yang diikuti dengan 

munculnya perhatian terhadap obyek tersebut yang mengakibatkan 

seseorang mempunyai keinginan untuk terlibat atau berkecimpung 

dalam suatu obyek tersebut, karena dirasakan bermakna pada dirinya 

sehingga ada harapan dari obyek yang dituju. 

b. Ciri-ciri Minat 

Berangkat dari konsep bahwa minat merupakan motif yang 

dipelajari, yang mendorong dan mengarahkan individu untuk 

menemukan serta aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu, akan dapat 

                                                           
30

 Bahri, Psikologi Belajar, 191. 
31

 Whiterington, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Aksara Baru, 1985), 135. 
32

 Ibid., 133. 
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diidentifikasi indikator-indikator minat dengan menganalisis kegiatan-

kegiatan yang dilakukannya atau objek-objek yang dijadikan 

kesenangan.
33

 

Analisis tersebut dapat dilakukan terhadap beberapa hal, 

Sukartini menyebutkan ada empat hal, yaitu: 

1) Keinginan untuk memiliki sesuatu 

2) Objek atau kegiatan yang disenangi  

3) Jenis kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang 

disenangi 

4) Upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan atau 

rasa terhadap objek atau kegiatan tertentu. 

c.Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat 

Seringkali minat nasabah dipengaruhi oleh kebijakan bagi hasil, 

kualitas layanan, serta suasana kantor.
34

 Adapun pendapat Crow and 

Crow, ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu: 

1) Dorongan dari dalam diri idividu, misal dorongan untuk makan. 

Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja 

atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan 

lain-lain. 

                                                           
33

 Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana, 2013), 64. 
34
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2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian 

timbul karena ingin mendapat persetujuan atau penerimaan dan 

perhatian orang lain. 

3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan 

emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan 

menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat 

minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan 

menghilangkan minat terhadap hal tersebut.
35

 

 

B. Telaah Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian 

yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

diantaranya: 

Neni Dyah Ayu Palupi, STAIN Ponorogo yang berjudul “Analisa 

Pengaruh Bagi Hasil, Tangibles, dan Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Bank Muamalat Unit Pelayanan Syariah (UPS) Madiun” yang 

membahas tentang pengaruh bagi hasil, tangibles, dan pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah Bank Muamalat Unit Pelayanan Syariah (UPS) Madiun 

kesimpulan yang diperoleh adalah bagi hasil dan pelayanan berpengaruh 

                                                           
35

 Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar Dalam 

Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 264-265.  
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signifikan secara individual terhadap kepuasan nasabah. Bagi hasil, tangibles, 

dan pelayanan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan 

nasabah.Pelayanan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah.
36

 

Penelitian lainnya pernah dilakukan Rizqa Ramadhaning Tyas, 

STAIN Salatiga yang berjudul “Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung di BMT Sumber Mulia 

Tuntang” yang membahas pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri  dari 

reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangibles serta lokasi 

BMT terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BMT Sumber Mulia, 

hasilnya lokasi dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan nasabah untuk menabung.
37

 

 Selain itu, penelitian yang dilakukan Moh. Khafid Laili, IAIN 

Walisongo Semarang yang berjudul “Pengaruh Faktor Agama Terhadap 

Minat Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) di 

BTN (Bank Tabungan Negara) Syariah Cabang Semarang ” yang membahas 

tentang pengaruh faktor agama terhadap minat nasabah memilih produk 
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 Neni Dyah Ayu Palupi,”Analisa Pengaruh Bagi Hasil, Tangibles, dan Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Bank Muamalat Unit Pelayanan Syariah (UPS) Madiun,”(Skripsi Sarjana, STAIN 
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pembiayaan KPR yang hasilnya terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara faktor agama dengan minat nasabah.
38

 

Dari hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu penelitian 

yang akan penulis lakukan adalah memiliki perbedaan dengan hasil penelitian 

yang telah ada.  Letak perbedaannya adalah penelitian ini akan menganalisa 

pengaruh kualitas pelayanan dan bagi hasil terhadap minat pengajuan 

pembiayaan dengan sampel yang berbeda. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan telaah pustaka, maka kerangka pemikirannya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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D. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih perlu diuji 

kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan 

pengujian yang disebut pengujian hipotesis (testing hypotesis). Pengujian 

hipotesis akan membawa pada kesimpulan untuk menolak atau menerima 

hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Astuti  bahwa 

kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nasabah
39

, 

maka hipotesis pertama yang diajukan adalah: 

H1 : Kualitas layanan  berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Surya Mandiri Jetis 

Ponorogo 

Sedangkan Veitzal Rivai dalam bukunya Islamic Banking mengemukakan 

bahwa tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah sangat 

menentukan minat nasabah dalam mengambil pembiayaan
40

, sehingga 

hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap minat pengajuan 

pembiayaan mud}a>rabah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo 
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Jika kualitas layanan yang diterima baik dan bagi hasil yang ditawarkan tinggi 

maka akan mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank 

tertentu
41

, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H3 : Kualitas layanan dan bagi hasil berpengaruh simultan terhadap minat 

pengajuan pembiayaan mud}a>rabah di BMT Surya Mandiri Jetis 

Ponorogo 
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