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A.  Deskripsi Pemahaman Agama 

 
1.   Pengertian Pemahaman 

 
Pengertian  pemahaman  dapat  kita  ambil  dari  Kamus  Besar  Bahasa 

 
Indonesia (KBBI) yang diartikan sebagai: 

 
Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya 1) pengertian, pengetahuan 

banyak. seperti pemahamannya kurang.2) pendapat, pikiran. 

sepertipemahamannyatidak bersesuaian dengan pemahaman kebanyakan 

orang.3) aliran, haluan, pandangan. seperti ia mempunyai pemahaman 

nasionalis.4) mengerti benar (akan), tahu benar (akan). seperti saya sendiri tidak 

begitu paham akan perkara itu.5) pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). 

seperti ia paham bahasa Sanskerta, ia paham dalam pembuatan gula. 6) 

proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.   Seperti pemahaman 

bahasa sumber dan bahasa sasaran sangat penting bagi penerjemah.10 

 
Syafruddin Nurdin mengartikan “pemahaman merupakan kemampuan 

untuk menterjemahkan, menginterprestasi, mengekstrapolasi (mengungkapkan 

makna  dibalik  kalimat)  dan  menghubungkan  di  atas  fakta  atau  konsep”.11 

Pemahaman menurut Haryanto didefinisikan sebagai “kemampuan untuk 

menangkap pengertian dan sesuatu. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk 

menterjemahkan  sesuatu,  misalnya  angka  menjadi  kata  atau  sebaliknya”.12 

Sedangkan menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah “kemampuan seseorang 

untuk mengerti, memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat”.13 

Dengan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa memahami adalah mengetahui 

tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik 

dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan uraian lebih rinci tentang 

hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 

Menurut Ngalim Purwanto, yang dimaksud dengan pemahaman adalah 



 

“tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep,  situasi,  

serta  faktayang  diketahuinya”.14   Menurut  Yusuf  Anas  yang dimaksud dengan 

pemahaman adalah “kemampuan untuk menggunnakan pengetahuan yang sudah diingat lebih 

kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya”.15  

Menurut Bloom Benyamin “comprehension to include those objectives, behaviors, or 

responses which represent an understanding of the literal message contained in a 

communication” (pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku, atau tanggapan mencerminkan 

sesuatu pemahaman pesan tertulis yang termuat dalam satu komunikasi).16 

Nana Sudjana mengatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan dalam tiga 

kategori antara lain sebagai berikut: 

a.   Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan 

dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip, 

b.   Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian- 

bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan 

dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan 

c.   Tingkat  ketiga  merupakan  tingkat  tertinggi  yaitu  pemahaman  ektrapolasi. 

Oleh karena itu maka pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk 

memahami serta mengingat kembali apa yang telah dia terima sebelumnya.17 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pemahaman adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu 

diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan. Dengan kata 

lain  pemahaman  merupakan  kemampuan  seseorang  untuk  menafsirkan  dan 
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mengungkapkan makna suatu fakta atau konsep, sesuai dengan keadaan yang 

sedang dialami dan dapat memberikan penjelasan dengan kata-katanya sendiri serta 

dapat menjelaskan dari berbagai sudut pandang. 

2.   Pengertian Agama 

 
Pengertian agama dapat kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

 
(KBBI) yang menjelaskan bahwa: 

 
Agamaatau ajaran merupakan sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata 

kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta 

lingkungannya, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Buddha.18 

 
Saefudin mengatakan bahwa: 

 
Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi atau A 

berarti tidak, GAMA berarti kacau. Sehingga agama berarti tidak kacau. Dapat 

juga diartikan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan 

manusia ke arah dan tujuan tertentu. Dilihat dari sudut pandang kebudayaan, 

agama dapat berarti sebagai hasil dari suatu kebudayaan, dengan kata lain agama 

diciptakan oleh manusia dengan akal budinya serta dengan adanya kemajuan 

dan perkembangan budaya tersebut serta peradabannya. Bentuk penyembahan   

Tuhan   terhadap   umatnya   seperti   pujian,   tarian,   mantra, nyanyian dan 

yang lainya, itu termasuk unsur kebudayaan. Sedangkan kata lain untuk 

menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan 

berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya 

dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.19 

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa “agama adalah suatu sistem yang 

terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal 

yang suci”.20  Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk 
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terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani 

yang sempurna kesuciannya. Sedangkan menurut Bahrun Rangkuti sebagaimana 

dikutip Pratiwi mengatakan bahwa “agama berasal dari bahasa Sansekerta; a-ga- 

ma. A (panjang) artinya adalah cara, jalan, dan gama adalah artinya jalan, cara- cara 

berjalan, cara-cara sampai kepada keridhaan kepada Tuhan”.21 

Selain  definisi  dan  pengertian  agama  berasal  dari  bahasa  Sansekerta, 

agama dalam bahasa Latin disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat sekarang 

bisa disebut Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab disebut Din. Harun 

Nasution mengatakan bahwa: 

Agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya 

merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada Tuhan yang 

terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama 

merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.22 

 
Tajdab sebagaimana dikutip Pratiwi menyatakan bahwa 

 
Agama berasal dari kata a, berarti tidak dan gama, berarti kacau atau kocar- 

kacir. Jadi, agama artinya tidak kacau atau tidak kocar-kacir serta teratur. Maka, 

istilah agama merupakan suatu kepercayaan yang mendatangkan kehidupan 

yang teratur dan tidak kacau serta mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan 

hidup manusia.23 

 
Berikut ini peneliti paparkan pengertian agama menurut para ahli yaitu 

sebagai berikut: 

a.   Menurut A.M. Saefuddin menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan 

manusia yang paling esensial yang besifat universal. Karena itu, agama 

merupakan kesadaran spiritual yang di dalamnya ada satu kenyataan di luar 

kenyataan yang nampak ini, yaitu bahwa manusia selalu mengharap belas 
 

 
21Pratiwi,Pola Asuh Anak Pada Pernikahan Beda Agama.(Tangerang: GunaDarma,2010),h. 5 

 

22Harun Nasution, Filsafat Agama(Jakarta: Balai Pustaka, 2001),h.12. 
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kasihan-Nya, bimbingan-Nya, serta belaian-Nya, yang secara ontologis tidak 

bisa diingkari, walaupun oleh manusia yang mengingkari agama (komunis) 

sekalipun. 

b.   Menurut Sutan Takdir Alisyahbana agama adalah suatu system kelakuan dan 

perhubungan manusia yang pokok pada perhubungan manusia dengan rahasia 

kekuasaan dan kegaiban yang tiada terhingga luasnya, dan dengan demikian 

member arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilinginya. 

c. Menurut  Sidi  Gazalba,  menyatakan  bahwa  religi  (agama)  adalah 

kecendrungan rohani manusia, yang berhubungan dengan alam semesta, nilai 

yang meliputi segalanya, makna yang terakhir, hakekat dari semuanya itu.24 

 
Pendapat para pakar di atas kalau ditelusuri lebih mendalam, memiliki 

titik persamaan. Semua meyakini bahwa agama merupakan : 

a.   Kebutuhan manusia yang paling esensial. 

 
b.   Adanya kesadaran di luar diri manusia yang tidak dapat dijangkau olehnya. 

 
c. Adanya kesabaran dalam diri manusia, bahwa ada sesuatu yang dapat 

membimbing, mengarahkan, dan mengasihi di luar jangkauannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa agama adalah 

suatu kepercayaan atau keyakinan yang menjadi jalan hidup yang harus ditempuh 

oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini supaya lebih teratur dan 

mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan. 

3.   Indikator Pemahaman Agama 

Menurut  Glock  dan  Stark  yang  dikutip  Djamaludin  Ancok  dan  Fuat 

Nasori Suroso mengatakan bahwa terdapat lima dimensi indikator dalam 

pemahaman  Agama  yaitu  1)  Dimensi  keyakinan  atau  Ideologis,  2)  Dimensi 

praktik  agama  atau  ritualistik,  3)  Dimensi  pengalaman  atau  eksperiensial.  4) 
 
 

 
24http://library.gunadarma.ac.id/articles/graduated/pshycology/Artikel_10500279.pdf 
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Dimensi pengetahuan agama atau intelektual. 5) Dimensi konsekuensi.25  Untuk 

lebih jelasnya tentang indikator dalam pemahaman Agama peneliti paparkan 

sebagai berikut: 

a.   Dimensi keyakinan atau Ideologis 

 
Dimensi  keyakinan  adalah  tingkatan  sejauh  mana  seseorang  menerima 

hal-hal yang dogmatik dalam agamanya, misalnya kepercayaan kepada Tuhan, 

malaikat,  surga  dan  neraka.  Pada  dasarnya  setiap  agama  juga  menginginkan 

adanya unsur ketaatan bagi setiap pengikutnya. Adapun dalam agama yang dianut 

oleh seseorang, makna yang terpenting adalah kemauan untuk mematuhi aturan 

yang berlaku dalam ajaran agama yang dianutnya. Jadi dimensi keyakinan lebih 

bersifat doktriner yang harus ditaati oleh penganut agama. Dengan sendirinya 

dimensi keyakinan ini menuntut dilakukannya praktek-praktek peribadatan yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

b.   Dimensi praktik agama atau ritualistik 

Dimensi   praktik   agama   yaitu   tingkatan   sejauh   mana   seseorang 

mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Unsur yang ada dalam 

dimensi ini mencakup pemujaan, ketaatan, serta hal-hal yang lebih menunjukkan 

komitmen seseorang dalam agama yang dianutnya. Wujud dari dimensi ini adalah 

perilaku  masyarakat  pengikut  agama  tertentu  dalam  menjalankan  ritual-ritual 

yang  berkaitan  dengan  agama.  Dimensi  praktek  dalam  agama  Islam  dapat 
 

 
 
 
 

25Djamaludin Ancok dan Fuat Nasori Suroso. Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem- 
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dilakukan dengan menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, haji ataupun praktek 

muamalah lainnya. 

c.   Dimensi pengalaman atau eksperiensial 

 
Dimensi pengalaman adalah perasaan-perasaan atau pengalaman yang 

pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut 

berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya. 

d.   Dimensi pengetahuan agama atau intelektual 

 
Dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan seberapa 

jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di 

dalam kitab suci manapun yang lainnya. Paling tidak seseorang yang beragama 

harus  mengetahui  hal-hal  pokok  mengenai  dasar-dasar  keyakinan,  ritus-ritus, 

kitab suci dan tradisi. Dimensi ini dalam Islam meliputi pengetahuan tentang isi Al-

Quran,  pokok-pokok  ajaran  yang  harus  diimani  dan  dilaksanakan,  hukum Islam  

dan  pemahaman  terhadap  kaidah-kaidah  keilmuan  ekonomi Islam/perbankan 

syariah. 

e.   Dimensi konsekuensi 

 
Dimensi konsekuensi yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku 

seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial misalnya 

apakah ia mengunjungi tetangganya sakit, menolong orang yang kesulitan, 

mendermakan hartanya, dan sebagainya.



 

Menurut Noto Atmojo variabel pemahaman agama masyarakat  memiliki 

indikator sebagai berikut: 

a.   Tahu (know). Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi agama yang 

telah dipelajari   sebelumnya dan mengingat kembali (recall) sesuatu yang 

spesifik dari seluruh   bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

b.   Memahami (comprehension). Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan 

untuk menjelaskan   secara benar tentang agama yang diketahui, dan dapat 

menginterprestasikan materi  tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (application). Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan dan mengamalkan ajaran agama yang telah dipelajari pada situasi 

atau kondisi real (sebenarnya). 

d.   Analisis  (analysis).  Analisis  adalah  suatu  kemampuan  untuk  menjabarkan 

materi agama atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di 

dalam struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (synthesis). Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian pemahaman agama di dalam 

suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi  (evaluation).  Evaluasi  ini  berkaitan  dengan  kemampuan  untuk 

melakukan justifikasi  atau penilaian terhadap agama yang dipahami.26 
 

 
 

Engel yang dikutip Djamaludin Ancok dan Fuat Nasori Suroso juga 

menjelaskan bahwa “indikator pemahaman agama masyarakat   meliputi: (1) 

kesadaran akan adanya tuhan; (2) menjalankan perintah agama; (3) mengunakan 

atribut agama; dan (4) kepercayaan tentang janji tuhan secara umum”.27 

Sidi   Gazalba   yang   dikutip   Pratiwi   mengatakan   bahwa   indikator 

pemahaman agama yaitu (1) sistem symbol; (2)sistem keyakinan; (3) sistem nilai; 

(4) dan sistem perilaku yang terlembagakan; yang semuanya itu berpusat pada 
 

 
 
 
 
 
 

26Noto Atmodjo, Ilmu Pendidikan  Masyarakat. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 79 
 

27Djamaludin Ancok dan Fuat Nasori Suroso. op.cit.., h. 77



 

persoalan-persoalan  yang  dihayati     sebagai  yang  paling  maknawi  (ultimate 

meaning)”.28 

Endang Saifuddin Anshari mengatakan bahwa 

 
Esensi Islam adalah tauhid atau pengesaan Tuhan, tindakan yang menegaskan 

Allah sebagai Yang Maha Esa, penciptaan yang Mutlak dan Transenden, 

Penguasa segala yang Ada. Disamping tauhid atau akidah, dalam islam juga ada 

syariah dan akhlak. Endang Saifuddin Anshari mengungkapkan bahwa pada 

dasarnya Islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, di 

mana tiga bagian tadi satu sama lain saling berhubungan.29 

 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

pemahaman  agama  yaitu  dimensi  keyakinan  atau  ideologis,  dimensi  praktik 

agama atau ritualistik, dimensi pengalaman atau eksperiensial dimensi pengetahuan 

agama atau intelektual dan dimensi konsekuensi. Kelima indikator tersebutlah yang 

peneliti gunakan sebagai acuan dalam membuat kisi-kisi instrumen dan angket pada 

variabel pemahaman Agama. 

4.   Sikap Masyarakat Yang Paham Agama 

 
Gay   Hendriks   dan   Kate   Ludeman   yang   dikutip   Asmaun   Sahlan 

mengatakan bahwa terdapat beberapa sikap paham agamayang tampak di dalam diri 

seseorang dalam menjalankan tugasnya, di antaranya: 

a.   Kejujuran: Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah berkata jujur. 

b.   Keadilan: Salah satu skill orang yang religious adalah mampu bersikap adil 

kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. 

c.   Bermanfaat bagi orang lain: hal ini merupakan salah satu sikap yang tampak 

dari diri seseorang. 
 
 
 

 
28Pratiwi, op.cit.., h. 12 

 

29Endang Saifuddin Anshari. Manajemen Kualitas Jasa. (Jakarta Barat: PT. Indeks. 2011), h. 
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d.   Rendah hati: merupakan sikap tidak sombong mau mendengarkan pendapat 

orang lain dan tidak memaksakan gagasan atau kehendaknya. 

e.   Bekerja   efisien:   mereka   mampu   memusatkan   semua   perhatianya   pada 

pekerjaan sat itu, begitu juga saat mereka mengerjakan pekerjaan selanjutnya. 

f.   Visi  kedepan:  mereka  mampu  mengajak  orang  kedalam  angan-angannya. 

Kemdian menjabarkan begitu terinci, cara-cara untuk menuju kesana. 

g.   Disiplin tinggi: kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat penuh gairah dan 

kesadaran, bukan berangkat dari keharusan dan keterpaksaan. 

h.   Keseimbangan: seseorang yang memiliki sikap religiusitas sangat menjaga 

keseimbangan  hidupnya,  kususnya  empat  aspek  inti  dalam  kehidupanya, 

yaitu: keintiman, pekerjaan, komunitas dan spiritualitas.30 

 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat 

paham agamayang tampak di dalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya 

yaitu memiliki sifat kejujuran, keadilan, bermanfaat bagi orang lain, rendah hati, 

bekerja efisien, memiliki visi kedepan, memiliki disiplin yang tinggi dan 

keseimbangan. 

 

 
5.    Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Agama 

 
Menurut Thouless faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pemahaman 

agama dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 

a.   Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial. Faktor ini 

mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan itu, 

termasuk pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan dari 

lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan 

sikap yang disepakati oleh lingkungan itu. 

b. Faktor pengalaman. Berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang 

membentuk  sikap  keagamaan.  Terutama  pengalaman  mengenai  keindahan, 
 

 
30Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Pengembangan Tradisi Keagamaan 

di Perguruan Tinggi Islam. (Malang: Malik Press. 2011), h. 39



 

konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan. Faktor ini umumnya 

berupa pengalaman spiritual yang secara cepat dapat mempengaruhi perilaku 

individu. 

c.   Faktor kehidupan. Kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat menjadi 

empat, yaitu: (a) kebutuhan akan keamanan atau keselamatan, (b) kebutuhan 

akan cinta kasih, (c) kebutuhan untuk memperoleh harga diri, dan (d) kebutuhan 

yang timbul karena adanya ancaman kematian. 

d. Faktor intelektual. Berkaitan dengan berbagai proses penalaranverbal atau 

rasionalisasi.31 

 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulan bahwa setiap individu 

berbeda-beda tingkat pemahaman agamanya dan dipengaruhi oleh dua macam 

faktor secara garis besarnya yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang 

dapat mempengaruhi religiusitas seperti adanya pengalaman-pengalaman 

emosional keagamaan, kebutuhan individu yang mendesak untuk dipenuhi seperti 

kebutuhan akan rasa aman, harga diri, cinta kasih dan sebagainya. Sedangkan 

pengaruh eksternalnya seperti pendidikan formal, pendidikan agama dalam 

keluarga, tradisi-tradisi sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, tekanan- 

tekanan lingkungan sosial dalam kehidupan individu. 

Berdasarkan   penjelasan   di   atas   secara   keseluruhan   maka   dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman agama adalah kemampuan seseorang untuk 

menafsirkan dan mengungkapkan makna agama atau keyakinan yang menjadi 

jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini 

supaya lebih teratur dan mendatangkan kesejahteraan serta keselamatan yang sesuai 

dengan keadaan yang sedang dialami dan dapat memberikan penjelasan 

dengan kata-katanya sendiri serta dapat menjelaskan dari berbagai sudut pandang. 
 
 

31H.  Robert  Thouless,  Pengantar  Psikologi  Agama.  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada. 

1995), h. 34



 

B.  Deskripsi Pelayanan 

 
1.   Pengertian Pelayanan 

 
Pengertian  pelayanan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) 

 
diartikan sebagai 

 
Pelayananadalah1) perihal atau cara melayani. Seperti selama ini tamu hotel 

itu tidak mendapat pelayanan yang semestinya.2) usaha melayani kebutuhan 

orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) dan jasa. Seperti yayasan itu 

bergerak dalam pemberian pelayanan jual beli tanah.3) kemudahan yang 

diberikan  sehubungan  dengan  jual  beli  barang  atau  jasa.  Sepertipelayanan 

yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, 

dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.32 

 
Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong yang dikutip Andi Mappiare 

mengatakan bahwa jasa atau pelayanan adalah “setiap tindakan atau perbuatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat 

intangible (tak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak”.33 

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Sumayang yang dikutip Toni Wijaya 

yang menyatakan bahwa pelayanan adalah “sesuatu yang diproduksi dan 

dikonsumsi  secara  bersamaan,  sehingga  jasa  merupakan  akibat  yang  dapat 

dirasakan setelah tindakan dilakukan. Ia juga menyatakan bahwa jasa terdiri dari 

aktivitas   kerja   sama   yang   berupa   hubungan   social   antara   produse   dan 

konsumen”.34 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, op.cit,h.199. 
 

33Andi Mappiare,Psikologi Orang Dewasa: Bagi Penyesuaian dan Pendidikan. (Surabaya: 

Usaha Nasional. 2002), h. 92



 

Pelayanan menurut Wyckof yang dikutip Lina Anatan “merupakan tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk  memenuhi  harapan  pelanggan”.35Sedangkan  Parasuraman  yang  dikutip 

Andi Mappiare menyebutkan dua faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan 

yaitu “pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang dirasakan, bila pelayanan 

yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayan 

dipresepsikan baik dan memuaskan”.36 

2.   Indikator Pelayanan 

 
Spillane yang dikutip Heri Sudarsono mengatakan bahwa kualitas pelayanan 

diyakini mempunyai beberapa indikator yaitu: 

a. Reliability (keandalan): meliputi prestasi yang konsisten dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Perusahaan berati melaksanakan jasa yang betul atau 

yang cocok pada kali pertama, juga berati bahwa perusahaan dapat memenuhi 

semua janjinya. 

b.   Responsiveness  (respon):  pelayanan  atau  respon  yang  cepat  dan  kreatif 

terhadap permintaan atau permasalahan yang dihadapi konsumen. 

c.   Access (akses): jasa tersebut mudah didapatkan pada tempat-tempat waktu 

yang tepat tanpa banyak menunggu. 

d.   Communication (komunikasi): jasa tersebut dijelaskan dengan tepat dalam 

bahasa konsumen. Perusahaan harus menyesuaikan bahasa untuk para 

pelanggan yang berbeda. 

e.   Competence (kompetensi): para pegawai memiliki keahlian dan pengetahuan 

yang diperlukan. 
f.   Courtesy (kesopan-santunan): para pegawai ramah, cepat tanggap dan tenang. 

g. Cradibility (dapat dipercaya): perusahaan pegawai dapat dipercaya dan 

mempunyai tempat dihati konsumen. 

h. Security (keamanan): jasa yang diberikan bebas dari bahaya, resiko dan keraguan. 

i. Tangibles (nyata): bagian-bagian dari jasa yang berbentuk fisik benar-benar 

mencerminkan kualitas jasa tersebut. 

j. Knowing  the  costomers  (  memahami  konsumen):  kariawan  benar-benar 

membuat usaha untuk memahami kebutuhan konsumen dan memberikan 

perhatian secara individual. 37 

 
 

 
 

34Toni Wijaya, Manajemen Kualitas Jasa. (Jakarta barat: PT. Indeks. 2011), h. 150 
 

35Lina Anatan, Service Excellent. (Bandung: Alvabeta. 2008), h. 71 
 

36Andi Mappiare, op.cit.., h. 97



 

 
Fandy Tjiptono dan Georgeus Chandra mengatakan bahwa dalam kasus 

pemasaran jasa, indikator kualitas pelayanan yang paling sering dijadikan acuan 

adalah sebagai berikut: 

a.   Reabilitas, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijadikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. 

b.   Responsivitas, yaitu keinginan dan kesediaan para karyawan untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap dan peduli terhadap 

keluhan ata keluhan pelanggan. 

c.   Jaminan  (assurance),  mencakup  pengetahuan,kompetensi,  kesopanan  dan 

sikap dapat dipercaya yang dimiliki karyawan. Bebas dari bahaya fisik, resiko, 

atau keragu-raguan. 

d.   Empati,  meliputi  kemudahan  dalam  menjalin  hubungan,  komunikasi  yang 

baik dan memahami kebutuhan pelanggan secara individual. 

e.   Bukti fisik (tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan dan 

sarana komunikasi.38 

 
Hal  yang  hampir  serupa  dengan  pendapat  di  atas  Parasuraman  yang 

dikutip Moenir mengatakan bahwa indikator pelayanan adalah sebagai berikut: 

a.   Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan tepat serta kemampuan untuk dapat dipercaya; 

b.   Daya   tanggap   (responsiveness),   yaitu   kemauan   para   karyawan   untuk 

membantu memberikan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen; 

c. Jaminan (assurance), yaitu sikap dan kemampuan yang menunjukkan kesopanan, 

keramahan, serta sifat dapat dipercaya dari diri karyawan sehingga hal ini 

mampu menghilangkan sifat keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari 

bahaya dan resiko; 

d.   Empati   (emphaty),   yaitu   meliputi   kemudahan   oleh   karyawan   dalam 

melakukan interaksi dengan pelanggan, komunikasi dengan baik dan berusaha 

memenuhi kebutuhan para konsumen; 

e. Produk-produk  fisik  (tangibles),  yaitu  tersedianya  fasilitas  fisik, 

perlengkapaan dan sarana komunikasi yang mampu mendukung dalam proses 

pelayanan.39 

 
 
 

37Heri   Sudarsono,   Bank   dan   Lembaga   Keuangan   Syariah   Deskripsi   dan   Ilustrasi. 

(Yogyakarta: Ekonisia. 2003), h. 67 
 

38Fandy Tjiptono dan Georgeus Chandra. Pemasaran Strategik. (Yogyakarta: Andi Offset. 

2012), h. 75



 

 
Heri Sudarsono mengatakan bahwa indikator pelayanan meliputi: 

 
a.   Keramahan pegawai 

Keramahan dalam pelayanan merupakan tuntutan yang harus dimiliki 

karyawan didalam berinteraksi dengan nasabahnya. Keramahan pegawai dalam 

melayani nasabah menjadi pertimbangan seseorang dalam memanfaatkan jasa 

lembaga keuangan syariah. 

b.   Pelayanan cepat dan akurat 

Pelayanan cepat dan akurat sangat diharapkan oleh para nasabah pada saat 

melakukan transaksi. Faktor kecepatan dan keakuratan ini sangat penting dan 

menjadi pertimbangan mengingat waktu sangat berharga terutama bagi para 

usahawan. 

c.   Prosedur Pembiayaan 

Pada  dasarnya  nasabah  memerlukan  prosedur  yang  jelas  dan  tanpa 

berbelit-belit didalam pengajuan pembiayaan. Prosedur pembiayaan yang dilakukan 

harus sesuai dengan standar yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah pada 

umumnya. 

 
d.   Kelengkapan fasilitas 

Kelengkapan fasilitas penunjang di lembaga keuangan mutlak diperlukan 

guna meningkatkan produktivitas kerja, terutama guna meningkatkan pelayanan 

bagi nasabah. Hal ini dibuktikan dengan gedung yang bagus;  ruang yang bersih, 

sejuk dan nyaman; kelengkapan peralatan personal dan media komunikasi, dan lain-

lain.40 

 
Moenir juga menjelaskan bahwa indikator pelayanan meliputi: 

 
a. Pelayanan dengan Lisan 

Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas hubungan 

masyarakat, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya 

memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. 

b.   Layanan melalui tulisan 

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol 

dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi 

perannya. Pada dasarnya layanan  melalui  tulisan cukup  efisien terutama  bagi 

layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat 

memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang harus diperhatikan adalah faktor 

kecepatan dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaiannya 

(pengetikan, penandatanganan dan pengiriman kepada yang bersangkutan). 

c.   Layanan dalam bentuk perbuatan 

Layanan dalam bentuk perbuatan ini memerlukan keahlian dan keterampilan 

yang sangat menentukan terhadap hasil pekerjaan dan faktor kecepatan dalam 

pelayanan menjadi dambaan setiap nasabah dengan disertai kualitas hasil yang 

memadai.41 

 
 
 

 
h. 69 

39Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Cet: 6. (Jakarta: Bumi Aksara. 2002), 
 

 
40Heri Sudarsono, op.cit.., h. 69



 

 
Pada dasarnya kualitas pelayanan berfokus kepada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaianya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan dalam bidang jasa 

merupakan elemen penting dan menentukan dalam menumbuhkembangkan 

perusahaan agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan. Demikian pula dengan 

bisnis perbankan, merupakan bisnis yang berdasarkan pada azas kepercayaan, 

masalah kualitas layanan (servicequality) menjadi faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan bank syariah. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

pelayanan  yaitu  Reabilitas,  Responsivitas,  Jaminan  (assurance),  Empati  dan 

Bukti fisik (tangible). Kelima indikator tersebutlah yang peneliti gunakan sebagai 

acuan dalam membuat kisi-kisi instrumen dan angket pada variabel pelayanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41Moenir, op.cit.., h. 71



 

3.   Proses Pelayanan 

 
Pelayanan merupakan suatu proses yang menghasilkan suatu produk yang 

berupa pelayanan kemudian diberikan kepada pelanggan. Proses pelayanan dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok. 

a.   Core service 

Core service adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sebagai 

produk utamanya. Misalnya untuk hotel berupa penyediaan kamar. Perusahaan 

dapatmemilikibeberapacoreservice, 

misalnyaperusahaanpenerbanganmenawarkanpenerbangandalamnegeridanluarneg 

eri. 

b.   Facilitating service 

Facilitating    service adalah    fasilitas    pelayanan    tambahan    kepada 

pelanggan.  Misalnya  pelayanan  “check  in”  dalam  penerbangan. Facilitating 

servicemerupakan pelayanan tambahan yang wajib. 

c.   Supporting service 

Supporting service adalah pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai 

pelayanan atau membedakan  dengan pelayanan  pesaing. Misalnya restoran di 

suatu hotel.42 

 
Janji pelayanan (service offering) merupakan suatu proses yaitu interaksi 

antara pembeli (pelanggan) dan penjual (penyedia layanan). Pelayanan meliputi 

berbagai bentuk. Pelayanan perlu ditawarkan agar dikenal dan menarik perhatian 

pelanggan. Pelayanan yang ditawarkan merupakan “janji” dari pemberi layanan 

kepada pelanggan yang wajib diketahui agar pelanggan puas. 

Berdasarkan   penjelasan   di   atas   secara   keseluruhan   maka   dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan adalahusaha melayani kebutuhan orang lain dengan 

memperoleh imbalan (uang) dan jasadalam hal ini yaitu pelayanan yang dilakukan 

dan ditawarkan pihak bank syariah kepada masyarakat khususnya Kota Kendari 

sebagai pelanggan agar memiliki ketertarikan untuk menggunakan jasanya. 

 
 

 
42http://administrasidanmanajemen.blogspot.com/2009/01/pengertian-tujuan-dan- 

manfaat-pelayanan.html(diunduh29Januari 2018)

http://administrasidanmanajemen.blogspot.com/2009/01/pengertian-tujuan-dan-manfaat-pelayanan.html
http://administrasidanmanajemen.blogspot.com/2009/01/pengertian-tujuan-dan-manfaat-pelayanan.html


 

C.  Deskripsi Keputusan Masyarakat 

 
1.   Pengertian Keputusan 

 
Pengertian keputusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai: 

Keputusanadalah1)  perihal  yang  berkaitan  dengan  putusan,  segala  putusan 

yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya). 

Seperti jaksa itu sulit menerima keputusan hakim;2) ketetapan, sikap terakhir 

(langkah yang harus dijalankan). Seperti ia tidak berani segera mengambil 

keputusan. 3) kesimpulan (tentang pendapat). Seperti dari catatan itu diambil 

keputusan bahwa dia memberi kesempatan kepada pegawainya untuk 

melakukan perbuatan pidana. 4) hasil pemeriksaan (tentang ujian). Seperti 

keputusan ujian akan diumumkan melalui surat kabar.5) kehabisan (tentang 

uang, makanan, dan sebagainya). Seperti banyak pedagang yang keputusan 

modal.6) menderita kekurangan. Seperti pada waktu itu saya berkeputusan 

benar-benar.43 

James A.F. Stoner mengatakan bahwa keputusan adalah “pemilihan diantara 

alternatif-alternatif yang terdiri dari 1) Ada pilihan dasar logika atau 

pertimbangan. 2) Ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang 

terbaik. 3) Ada tujuan yang ingin dicapai”.44  Sedangkan Prajudi Atmosudirjo 

mengatakan bahwa keputusan adalah “suatu pengakhiran dari proses pemikiran 

tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus 

diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada 

suatu alternatif.45 

 
 
 

43Departemen Pendidikan Nasional, op.cit,h.116. 
 

44Ahmad Roziq, dan Rinanda Fitri D. Variabel Penentu dalam Keputusan Memilih Tabungan 

Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. (Jurnal Ekonomi dan Akutansi Manajemen, 

Volume. XII, No. 1, April: 1-24 Tahun 2013), h. 29



 

Mary Follet juga mengatakan bahwa: 

 
Keputusan adalah suatu hukum atau sebagai hukum situasi. Apabila semua fakta  

dari  situasi  itu  dapat  diperolehnya  dan  semua  yang  terlibat,  baik pengawas  

maupun  pelaksana  mau  mentaati  hukumnya  atau  ketentuannya, maka tidak 

sama dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu 

merupakan wewengan dari hukum situasi.46 

 
Ralp C. Davis yang dikutip Neng Kamarni mengemukakan pendapatnya 

tentang pengertian keputusan bahwa: 

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. 

Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. 

Keputusan harus menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam 

hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan 

terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula.47 

 
 

Dari   pengertian-pengertian   keputusan   di   atas   dapat   ditarik   suatu 

kesimpulan bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu 

hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa 

alternatif. 

2.   Pengertian Masyarakat 
 

 
 

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasaldari kata 

Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal darikata bahasa Arab 

syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi).Masyarakat adalah sekumpulan 

manusia yang saling bergaul, dalam istilahilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu 

kesatuan manusia dapat mempunyaiprasarana melalui warga- warganya dapat 

saling berinteraksi. Definisi lain, 

 
 
 

45http://www.pelajaran.co.id/2017/03/pengertian-keputusan-dan-pengambilan-keputusan- 
menurut-para-ahli.html(diunduh26 Januari 2018) 

 

46http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keputusan-menurut-para-ahli- 
terlengkap/(diunduh26 Januari 2018) 

 

47Neng Kamarni, faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Berhubungan 

Dengan Bank Syariah Di Kota Padang. (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 1, 

Januari: 26-56. Tahun 2012), h. 56

http://www.pelajaran.co.id/2017/03/pengertian-keputusan-dan-pengambilan-keputusan-menurut-para-ahli.html
http://www.pelajaran.co.id/2017/03/pengertian-keputusan-dan-pengambilan-keputusan-menurut-para-ahli.html
http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keputusan-menurut-para-ahli-terlengkap/
http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keputusan-menurut-para-ahli-terlengkap/


 

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 

suatusistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat 

olehsuatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan 

masyarakatyang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga- 

warganya, 2).Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang 

mengikatsemua warga48. 

 

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama,hidup bersama 

dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatananpergaulan dan keadaan ini 

akan tercipta apabila manusia melakukanhubungan, Mac lver dan Page yang 

dikutip Soerjono Soekanto,memaparkan bahwa “masyarakat adalah suatu sistem 

dari kebiasaan, tata cara,dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, 

penggolongan, danpengawasantingkah laku serta kebiasaan- kebiasaan manusia”49. 

Masyarakatmerupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang 

cukuplama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton yang 

dikutip Soerjono Soekanto masyarakat merupakan “setiap kelompok   manusia   

yang   telah   hidup   dan   bekerja   bersama   cukup lama, sehingga mereka dapat 

mengatur diri mereka dan menganggap diri merekasebagai suatu kesatuan sosial 

dengan batas-batas yang dirumuskan denganjelas”50 sedangkan masyarakat 

menurut Selo Soemardjan yang dikutip SoerjonoSoekanto adalah “orang-orang 

yang hidup bersamayangmenghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai 

kesamaan wilayah,identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan 

persatuan yang diikat oleh kesamaan”51. 

 
 
 
 
 
 

22. 

48Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi. (Jakarta: UI Press. 2009), h. 115 
 

49Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Raja GrafindoPersada. 2006). h.



 

Menurut Emile Durkheim yang dikutip Soleman B. Tanekobahwa 

masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri,bebas dari 

individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya52. Masyarakat sebagai 

sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsuryang mencakup. Adapun 

unsur-unsur tersebut adalah: 

1.   Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 

2.   Bercampur untuk waktu yang cukup lama; 

3.   Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; 

4.   Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama53. 

Menurut Emile Durkheim yang dikutip Djuretnaa Imam Muhni 

“keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari padaprinsip- 

prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial.Kenyataan sosial 

diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalambermasyarakat”54. Masyarakat 

sebagai  wadah  yang  paling  sempurna  bagikehidupan  bersama  antar  manusia. 
 

Hukum adat memandang masyarakatsebagai suatu jenis hidup bersama dimana 

manusia  memandang  sesamanyamanusia  sebagai  tujuan  bersama.Sistem 

kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiapanggota kelompok 

merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya55. 

Beberapa   pendapat   para   ahli   di   atas   dapat   disimpulkanmasyarakat 

memiliki  arti  ikut  serta  atau  berpartisipasi,  sedangkan  dalambahasa  Inggris 

disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalahsekumpulan manusia yang 

berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Merekamempunyai kesamaan budaya, 

wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan,tradisi, sikap, dan perasaan persatuan 

yang diikat oleh kesamaan. 

50Ibid..,h. 23 
 

51Ibid..,h. 25 
 

52Soleman B. Taneko. Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan. 

(Jakarta: Rajawali. 2004). h. 11. 
 

53Soerjono Soekanto. op.cit.,  h. 23. 
 

54Djuretnaa Imam Muhni. Moral dan Religi. (Yogyakarta: Kanisius. 2004). h. 29.



 

3.   Indikator Keputusan Masyarakat 

 
Menurut Ferdinand yang dikutip Andi Mappiare mengatakan bahwa 

keputusan masyarakat dalam menggunakan produk jasa atau biasa disebut dengan 

minat dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator sebagai berkut: 

 

a.   Minat transaksional 

Minat transaksional yaitu kecenderungan seseorang untuk menggunakan 

jasa atau membeli produk. 

 

b.   Minat refrensional 

Minat refrensional yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang 

cenderung merefrensikan produk yang sudah dibelinya atau jasa yang 

digunakannya, agar juga dibeli dan digunakan oleh orang lain dengan refrensi 

pengalamannya sebagai konsumen. 

 
c.   Minat prefrensi 

Minat prefrensi yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

memiliki  prefrensi utama pada produk tersebut atau jasa yang 

digunakannya. Prefrensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan 

produk prefrensinya.  

 

d.   Minat eksploratif 

Minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi 

mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung 

sifat sifat positif dari produk tersebut.56 

 
 

Menurut Mahmud Machfoedz indikator-indikator yang digunakan untuk 

mengukur keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan adalah:   1) 

Pengenalan masalah; 2) Pencarian informasi; 3) Evaluasi alternative;4) Keputusan 

pembelian;5) Perilaku pasca pembelian”.57 Sedangkan Wyckof yang dikutip 

Mahmud Machfoedz mengatakan bahwa “indikator yang bisa digunakan untuk 

mengukur keputusan masyarakat menggunakan barang atau jasa yaitu minat 

transaksional, minat refrensional, minat prefrensi dan minat eksploratif”.58 

 
 
 

55Soerjono Soekanto, op.cit., h. 22.



 

Djuretnaa Imam Muhni juga mengatakan bahwa untuk menentukan 

indikator seseorang ingin menggunakan barang atau jasa yaitu dengan cara: 

a.   Memahami kualitas barang atau jasa 

b.   Pencarian informasi tentang kualitas barang atau jasa 

c.   Keteguhan terhadap barang dan jasa yang diminatinya 

d.   Memutuskan untuk menggunakan barang atau jasa yang diminatinya 

e.   Menarik orang lain untuk menggunakan barang atau jasa yang 

diinginkannya agar digunakan oleh orang lain.59 

Andi Mappiare mengatakan bahwa indikator keputusan masyarakat dalam 

menggunakan produk atau jasa yaitu: 
 

a.   Kecenderungan   untuk   menggunakan   jasa   atau   membeli   produk   yang 

diminatinya. 

b.   Cenderung  merefrensikan  produk  atau  jasa  yang  digunakannya,  agar  juga 

digunakan oleh orang lain. 

c.   Memiliki prefrensi utama pada produk atau jasa yang digunakannya. 

d.   Mencari informasi mengenai produk yang diminatinya.60 

 
Proses perubahan keputusan masyarakat atau minat secara umum, terjadi 

hampir sepanjang kehidupan. Perubahan-perubahan keputusan masyarakat atau 

minat dalam proses tersebut dapat disebabkan oleh perubahan pola kehidupan, 

perubahan tugas dan tanggung jawab dan perubahan status.61 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

keputusan masyarakat yaitu minat transaksional, minat refrensional, minat 

prefrensi, dan minat eksploratif. Keempat indikator tersebutlah yang peneliti 

gunakan sebagai acuan dalam membuat kisi-kisi instrumen dan angket pada variabel 

keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan. 

 
 
 

56Andi Mappiare, op.cit.., h. 129 
 

57Mahmud  Machfoedz,  Pengantar  Pemasaran  Modern.  (Cet  I.  Yogyakarta:  UPP  AMP 

YKPN, 2005), h. 44. 
 

58Ibid.., h. 46 
 

59Djuretnaa Imam Muhni, op.cit..,h. 31



 

4.   Tahap-Tahap Dalam Proses Keputusan Masyarakat 

 

Keputusan masyarakat dalam menggunakan produk jasa adalah tahap 

penilaian keputusan yang menyebabkan konsumen membentuk pilihannya di antara 

beberapa merk yang tergabung dalam perangkat pilihan. Pengharapan konsumen 

dibentuk berdasarkan pengalaman konsumen itu sendiri, saran teman-teman   dan   

iklan   yang   disampaikan   perusahaan   jasa.   Masyarakat   sebagai konsumen 

memilih menggunakan jasa berdasarkan pengharapan. Proses sebelum sampai 

kepada keputusan menggunakan jasa konsumen menjalani tahapan proses 

pengambilan keputusan.  Pada tahap tersebutlah konsumen mempelajari terlebih 

dahulu kelebihan dan kekurangan suatu produk. Pada produk jasa seperti jasa 

perbankan faktor pelayanan, fasilitas maupun keuntungan yang akan diperoleh 

konsumen sangat menjadi pertimbangan konsumen. 

 

Setiadi menyatakan bahwa ada lima tahapan yang dilalui konsumen dalam 

proses pembelian suatu jasa atau produk yang diinginkannya yaitu “dimulai dari 

pengenalan   produk,   pencarian   informasi,   penilaian   alternatif,   keputusan 

pembelian dan terakhir adalah perilaku setelah pembelian”.62 Untuk lebih jelasnya 

tentang proses keputusan masyarakat menggunakan produk jasa peneliti jelaskan 

sebagai berikut: 

a.   Pengenalan produk yaitu proses dimulainya saat memilih barang atau jasa 

dengan menyadari adanya banyak pilihan dalam memperoleh kebutuh yang 

diinginkan. 

 
 

60Andi Mappiare, op.cit.., h. 130 
 

61Ibid.., h. 59



 

b. Pencarian informasi adalah melakukan sebanyak mungkin informasi yang 

dibutuhkan yang berhubungan dengan kebutuhan yang diharapkan atau 

diinginkan.  Tingkatan  pencarian  informasi  ini  dibagi  kepada  dua  tingkat. 

Tingkat pertama adanya perhatian yang meningkat dan yang kedua adalah 
 

pencarian informasi secara aktif yang dilakukan dengan mencari dari segala 

sumber. 

c.   Penilaian  alternatif  yaitu  konsumen  memproses  informasi  tentang  pilihan 

merek untuk membuat  keputusan akhir. Konsumen akan mencari manfaat 

tertentu dan selanjutnya melihat kepada atribut dari produk atau jasa. 

d.   Keputusan membeli yaitu pada tahap ini konsumen menyusun merekmerek 

dalam himpunan   pilihan   serta   membentuk   niat   pembelian   dan   akan 

menjatuhkan pilihan dengan apa yang ia sukai 

e.   Perilaku setelah pembelian yaitu konsumen akan mengalami dua hal yaitu 

akan mengalami tingkat kepuasan dan atau ketidak puasan sama sekali. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan adalah pilihan masyarakat 

yang ditetapkan setelah dipertimbangkan dan dipikirkan sehingga menjatuhkan 

pilihannya pada suatu alternatif untuk menggunakan jasa Perbankan. 

 
 
 
 

62Setiadi. Manajemen Kualitas Jasa. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 58



 

D.  Deskripsi Bank Syariah 

 
1.   Pengertian Bank Syariah 

 
Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 12 tentang Perbankan, bank yang 

kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut secara teknis 

yuridis disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Dengan dikeluarkanya 

Undang-Undang No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai ialah “Bank Berdasarkan 

Prinsip Syariah”. Oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan- 

ketentuan Syariah Islam, maka bank yang demikian itu disebut “Bank Syariah”. 

Dengan dikeluarkanya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah itu, sebagaimana menurut devinisi yang disebut dalam pasal 1 angka 7 

undang-undang tersebut, bank yang menjalankan kegatan usahanya berdasarkan 

Prinsip Syariah disebut Bank Syariah.63 

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah menentukan tujuan bagi Perbankan Syariah. Menurut pasal 3 tersebut, 

perbankan  syariah  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional 

dalam rangka meningkatkan keadila, kebesamaan, dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat.64 

2.   Ciri-Ciri Bank Syariah 

Bank Syariah atau Bank Islam sebagai bank yang beroperasi berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah menurut ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits, mempunyai 

beberapa ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri ini bersifat 

universal dan kumulatif, artinya semua Bank Syariah yang beroperasi di mana 

saja harus memenuhi seluruh ciri tersebut karena apabila tidak maka hilanglah 

identitas sebagai Bank Syariah atau Bank Islam. Menurut Warkum Sumitro yang 
 
 
 

63Sultan Remy Sjahdeini. Perbankan syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya. 

(Jakarta: Agung Offset. 2010), h 31. 
 

64Ibid.., h. 21



 

dikutip Sultan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa ciri-ciri itu Bank Syariah atau 

 
Bank Islam adalah sebagai berikut: 

 
a.   Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan 

dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan 

dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya 

tersebut  hanya  dikenakan  sampai  batas  waktu  sesuai  dengan  kesepakatan 

dalam kontrak. 

b.   Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran 

selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun 

batas waktu perjanjian telah berakhir. 

c.   Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan 

perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, 

karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang 

dibiayai bank hanyalah Allah semata. 

d.   Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan 

dianggap sebagai titipan (al wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai 

titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang 

dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada 

penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. 

e.   Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi 

bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus 

menguasai dasar-dasar muamalah islam. 

f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik 

modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus 

yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab 

atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana 

diambil pemiliknya. 65 

 
 

Untuk   lebih   jelasnya   tentang   Perbedaan   Bank   Syariah   dan   Bank 

 
Konvensional, peneliti sajikan tabel dibawah ini 

 
 

Table 1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional66 

 
No Bank Syariah Bank konvensional 

1 Tidak        berdasarkan        bunga, Berdasakan bunga. 

 
 

65Ibid.., h 32 
 

66Ibid.., h 33



 

 spekulasi, dan ketidakjelasan.  

2 - Dana masyarakat berupa titipan 

dan investasi yang baru akan 

mendapatkan hasil jika 

“diusahakan” terlebih dahulu. 

-  Penyaluran  pada  usaha  yang 

halal dan menguntungkan. 

- Dana masyarakat berupa simpanan 

yang harus dibayar bunganya pada 

saat jatuh tempo. 

- Penyaluran pada sector yang 

menguntungkan aspek halal tidak 

menjadi pertimbangan yang utama. 

3 Dinyatakan secara eksplisit dan 

tegas  yang  tertuang  dalam  misi 

dan visi. 

Tidak diketauhi secara tegas. 

4 Harus memiliki dewan pengawas 

syariah 

Tidak   memiliki   dewan   pengawas 

syariah 
 

3.   Fungsi dan Peranan Bank Syariah 

 
Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam 

pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut: 

a.   Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah 

b.   Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun 

dana nasabah yang dipercayakan kepadanya 

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana 

lazimnya 

d.   Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan 

syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan 

mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta 

dana-dana sosial lainnya.67 

 
4.   Menabung di Bank Dalam Perspektif Islam 

Menabung adalah menyisihkan harta kita untuk mempersiapkan suatu 

pengeluaran penting pada masa mendatang, sehingga pada saatnya tiba telah 

tersedia dana yang memadai. Menabung adalah bagian dari pengendalian diri. 

Denganmenabung,  artinya  kita  tidak  terbawa  hawa  nafsu  untuk  memenuhi 
 

 
67Ibid.., h. 36



 

pemenuhan kepuasan sekarang atau jangka pendek, melainkan mengendalikan 

pemenuhan keinginan kita untuk dapat memenuhi kebutuhan masa yang akan 

datang yang jauh lebih penting. 

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang secara tidak langsung telah 

memerintahkankaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. 

Sebagaimana  FirmanAllah  swt;  dalam  QS  An-Nisaa’/4  :  9  sebagai  berikut 

dibawah ini: 

يَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُوا للاَ   َوْليَْخَش الَِّذْيَن لَْوتََرُكْوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ

 َوْليَقُولُْوا قَْوالً َسِديْ ًدا

Terjemahnya: 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.68 
 

 
 

Firman Allah dalam QS Al-Baqarah / 2 : 266 yang menyatakan: 

 

هُ  َْنأَاُر َل ا اْلأ َه نأ َتأ ِت اٍب ََتأِري ِم َن عأ يٍل َوَأ نأ ََنِ نٌَّة ِم ُه َج وَن َل ُك نأ َت مأ َأ ُدُك َح َودُّ َأ يَ   َأ
ارٌ  َص عأ اََبَا ِإ َص َأ اُء َف َف َع ِيٌَّة ُض ر  ُه ُذ ََبُ َوَل ُه الأِك اَب َص رَ اِت َوَأ لِ  الثََّم نأ ُك ا ِم يَه  ِف

ُرونَ  كَّ َف تَ  مأ تَ  لَُّك َع ِت َل ََي ُم اْلأ ُك ُ اَّللَُّ َل ّيِ  َب َك يُ  ِل ذََٰ تأ ۗ َك ََتََق احأ ٌر َف يِه ََن  ِف
 

 

Terjemahnya: 

Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma 

dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam 

kebun itu segala macam buah-buahan, Kemudian datanglah masa tua pada 

orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun 

itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu 

memikirkannya.69 

 
 
 

 
68Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), h. 62



 

Dalam QS Al-Qashash/28 : 77 juga menjelaskan agar tidak melupakan 

kebahagian duniawi: 

ِسنأ  حأ ا ۖ َوَأ َي ن أ َن الدُّ َك ِم يَب ِص نأَس َن َرَة ۖ َوََل تَ  ِخ اَر اْلأ َك اَّللَُّ الدَّ ا آََت يَم ِغ ِف َت  َواب أ
ِض ۖ إِ نَّ اَّللََّ ََل  َرأ اَد ِِف اْلأ َس بأِغ الأَف يأَك ۖ َوََل تَ  َل َن اَّللَُّ ِإ َس حأ ا َأ َم  َك

ينَ  ِد ِس فأ  ُُيِبُّ  الأُم
 

Terjemahnya 

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat  

kerusakan  di  (muka)  bumi.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan.70 

 
 
 
 

Imam Bukhari meriwayatkan sehubungan dengan tafsir QS Al-Baqarah / 2 

 
: 266, yang dikutip  Qurais Sihab sebagai berikut: 

 
 

Pada suatu hari Khalifah Umar ibnul Khattab pernah bertanya kepada sahabat- 

sahabat Nabi SAW. mengenai orang yang dimaksud di dalam ayat berikut, yaitu 

firman-Nya: Apakah ada salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai 

kebun kurma dan anggur. (Al-Baqarah: 266) Mereka menjawab bahwa Allah 

lebih mengetahui tentang maksudnya. Maka Khalifah Umar marah dan 

mengatakan, "Katakanlah oleh kalian, 'Kami mengetahui atau kami tidak 

mengetahui'." Maka Ibnu Abbas berkata, "Hai Amirul Mukminin, aku 

mengetahui sedikit mengenainya." Maka Umar r.a. berkata, "Katakanlah hai 

anak saudaraku, janganlah kamu merasa rendah diri." Ibnu Abbas berkata, 

"Makna ayat ini mengandung perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk 

menggambarkan suatu amal perbuatan." Khalifah Umar bertanya, "Amal apakah 

yang kamu maksudkan?" Ibnu Abbas menjawab bahwa hal itu ditujukan kepada 

seorang lelaki yang kaya, lalu ia beramal untuk ketaatan kepada Allah. 

Kemudian Allah mengirimkan setan kepadanya, akhirnya ia melakukan 

perbuatan-perbuatan maksiat hingga menghabiskan semua pahala amal 

kebaikannya.71 

 
 
 
 

69Ibid.., h. 129 
 

70Ibid.., h. 342



 

Makna tafsir Imam Bukhari sudah cukup sebagai tafsir dari QS Al- Baqarah 

/ 2 : 266, yang kesimpulannya menjelaskan perumpamaan suatu amal yang baik 

pada permulaannya, kemudian sesudah itu keadaannya berbalik, orang yang 

bersangkutan mengubah sepak terjangnya hingga amal baik diganti dengan amal 

buruk. Amalnya yang terakhir menghapuskan semua upaya amal saleh yang telah 

mendahuluinya, lalu ia memerlukan kembali sesuatu dari amal saleh yang pertama 

dalam keadaan yang sempit, akhirnya ia tidak dapat menghasilkannya, padahal ia 

sangat memerlukan amal salehnya. 

 

Tafsir Jalalayn Pada QS Al-Qashash/28 : 77 yang dikutip Quraish Shihab 

menjelaskan bahwa: 

(Dan carilah) upayakanlah (pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada 

kalian)  berupa  harta  benda  (kebahagiaan  negeri  akhirat)  seumpamanya  kamu 

menafkahkannya di jalan ketaatan kepada Allah (dan janganlah kamu melupakan) 

jangan kamu lupa (bagianmu dari kenikmatan duniawi) yakni hendaknya kamu 

beramal  dengannya  untuk  mencapai  pahala  di  akhirat  (dan  berbuat  baiklah) 

kepada orang-orang dengan bersedekah kepada mereka (sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat) mengadakan (kerusakan di 

muka bumi) dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. (Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan) maksudnya Allah 

pasti akan menghukum mereka.72 
 

Berdasarkan ayat di atasmenjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk 

bersiap-siap dan mengantisipasi masadepan keturunan, baik secara rohani 

(iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah 

perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung. 

 
 

71M. Quraish Shihab, op.cit.., h. 218 
72Ibid.., h. 224



 

E.  Penelitian Yang Relevan 

 
Sepanjang pengetahuan peneliti, ada beberapa penelitian yang telah 

dilakukan terkait dengan pengaruh pemahaman agama dan pelayanan terhadap 

keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah, antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1.   Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abidin mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah Dan Hukum 

Program Studi Keuangan Islam Tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah (Studi 

Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang). Dalam penelitian ini, 

ia menemukan bahwa: 
 

1). Profil responden secara umum adalah laki-laki yang berusia 21-30 dengan 

status menikah. Pendidikan sarjana dan bekerja sebagai pegawai swasta. 2). 

Pengujian variabel tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty 

secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah diBSM Cabang 

Magelang   hipotesanya   terbukti.   3).   Pengujian   variabel   tangibles   atau 

reliability atau responsiveness atau assurance atau emphaty secara individual 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BSM Cabang Magelang hipotesanya 

terbukti. 4). Pengujian variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah diantara bukti fisik (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty) adalah jaminan 

(assurance) hipotesanya tidak terbukti.73 

 

2.   Penelitian  yang  dilakukan  olehUmmi  Sholihah  mahasiswa  Institut  Agama 

Islam   Negeri   Surakarta   Fakultas   Ekonomi   Dan   Bisnis   Islam   Jurusan 

Perbankan Syariah tahun 2016 dengan judul penelitian Pengaruh Pengetahuan 

Nasabah, Kualitas Pelayanan, Dan Margin Keuntungan Terhadap Keputusan 

Pengambilan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Karima 

Karangpandan). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa: 

 
 

73Muhammad    Abidin,    Pengaruh    Kualitas    Pelayanan    Terhadap    TingkatKepuasan 

Nasabah(Studi Kasus Pada Bank Syariah MandiriCabang Magelang)(Skripsi Tahun 2010) 
 

 
 
 



 

 
 (1). Pengetahuan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pengambilan pembiayaan murabahah di BMT Karima 

Karangpandan. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif dan Signifikan 

Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Karima 

Karangpandan. Margin Keuntungan Berpengaruh Positif dan Signifikan 

Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Karima 

Karangpandan, Kualitas Pelayanan, dan Margin Keuntungan secara bersama- 

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pengambilan 

Pembiayaan Murabahah pada BMT Karima Karangpandan.74 

 
3.   Penelitian  yang  dilakukan  olehSisca  Damayanti  mahasiswa  Universitas 

 
Trisakti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2016 dengan judul penelitian 

 

Pengaruh Pandangan Islam, Pelayanan Dan Keamanan Terhadap Minat 

Nasabah Untuk Menabung Di Bank Syariah Mandiri Cabang X. Hasil penelitian 

tersebut mengungkapkan bahwa: 

Citra  Bank  Syariah  Mandiri  paling  berkontribusi  terhadap  minat  nasabah 

dalam menabun. Citra bank ini tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh 

pegawai bank terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Sedangkan  

dalam  Pandangan  Islam,  indikator  yang  paling  berkontribusi adalah investasi 

tanpa bunga. Hal ini menandakan bahwa nasabah Bank Syariah Mandiri 

menginginkan investasi tanpa bunga yang dianggap lebih menguntungkan dan 

maslahat dalam menginvestasikan harta yang mereka miliki. Sedangkan dalam 

variabel Keamanan, penjagaan selama 24 jam yang dilakukan oleh security 

adalah yang paling mempengaruhi minat nasabah dalam menabung selain 

adanya jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74Ummi Sholihah, Pengaruh Pengetahuan Nasabah, Kualitas Pelayanan, Dan Margin 

Keuntungan Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada 

BMT Karima Karangpandan)(Skripsi Tahun 2016) 
 
75Sisca Damayanti, Pengaruh Pandangan Islam, Pelayanan Dan Keamanan Terhadap Minat 

Nasabah Untuk Menabung Di Bank Syariah Mandiri Cabang X  (Skripsi Tahun 2016)



 

 

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, belum ada yang 

membahas   tentang   pengaruh   pemahaman   agama   dan   pelayanan   terhadap 

keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah (studi kasus pada PT 

BankMuamalat Tbk Cabang Kendari). Persamaan penelitian ini terletak pada 

bidang kajiannya yang membahas tentang pengaruh pemahaman agama dan 

pelayanan terhadap keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan. Namun 

persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena jika dilihat dari, 

rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ingin diteliti 

dalam proposal penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah, setting tempat, 

obyek, subyek maupun waktu yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam 

penelitian ini, peneliti   ingin mengungkapkan apakah terdapat pengaruh 

pemahaman agama dan pelayanan terhadap keputusan masyarakat menggunakan 

jasa perbankan syariah pada PT BankMuamalat Tbk Cabang Kendari. Dengan 

memahami masalah pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka dapat 

ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti 

oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat. 

 
F.  Hipotesis Penelitian 

 
Hipotesis adalah “kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga 

perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui 

penelitian”76.  Dengan  demikian  dalam  penelitian  ini  dapat  diajukan  suatu 

hipotesis penelitian atau dugaan sementara bahwa: 

1.   Terdapat   pengaruh   positif   dan   signifikan   pemahaman   agama   terhadap 

keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah pada PT 

BankMuamalat Tbk Cabang Kendari. 



 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pelayanan terhadap keputusan 

masyarakat  menggunakan  jasa  perbankan  syariah  pada  PT  BankMuamalat 

Tbk Cabang Kendari. 

3.   Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman agama dan pelayanan 

secara bersama terhadap keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan 

syariah pada PT BankMuamalat Tbk Cabang Kendari. 

 
 

 
76M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, Cet. 3, 2008),h. 75.



 

Dimensi Keyakinan Atau 

IdeologisX1.1 

 
Dimensi Pengalaman Atau 

EksperiensialX1.2 

 
Dimensi Praktik Agama Atau 

RitualistikX1.3 

 
Dimensi Pengetahuan Agama 

Atau IntelektualX134 

 

Jaminan (Assurance)X2.3 

 
EmpatiX2.4 

 
Bukti Fisik (Tangible)X2.5 

 

G. Hubungan Antar Variable 

 
Hubungan antar variable teoritis menunjukan tentang pemecahan masalah 

 

penelitian yang ditemukan yang didasarkan pada teori-teori yang relevan, sebagai 

dasar   pemecahan   masalah   penelitian.   Penelitian   ini   mencoba   mengetahui 

pengaruh pemahaman agama dan pelayanan terhadap keputusan masyarakat 

menggunakan jasa perbankan syariah(Studi Kasus pada PT BankMuamalat Tbk 

Cabang Kendari). Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah maka dibutuhkan 

adanya  kerangka  hubungan  antar  variable  yang  terperinci.  Hubungan  antar 

variable tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensi KonsekuensiX1 

 
 

ReabilitasX2.1 

 
ResponsivitasX2.2 

Pemahaman 

Agama 

(Variabel X1) 
 
 

 
Keputusan Masyarakat 

Menggunakan Jasa 

Perbankan Syariah 

(Variabel Y) 
 

 
 
 
Pelayanan 

(Variabel 

X2) 

 

 
Minat 

Transaksional 

Y.1.1 

 
Minat 

RefrensionalY. 

1.2 

 
Minat 

PrefrensiY.1.3 
 

Minat 

EksploratifY.1. 

4

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.1 
Krangka Pikir 

Keterangan: 

 
1.   Variabel  dependen  di  dalam  penelitian  ini  adalah  keputusan  masyarakat 

 

menggunakan jasa perbankan syariah (Variabel Y) 

 
2.   Variabel independen di dalam penelitian ini adalah pemahaman agama dan 

pelayanan. 



 

Dimensi Keyakinan Atau 

IdeologisX1.1 

 
Dimensi Pengalaman Atau 

EksperiensialX1.2 

 
Dimensi Praktik Agama Atau 

RitualistikX1.3 

 
Dimensi Pengetahuan Agama 

Atau IntelektualX134 

 

Jaminan (Assurance)X2.3 

 
EmpatiX2.4 

 
Bukti Fisik (Tangible)X2.5 

 

 

H. Kerangka Pikir 

 
Kerangka  pemikiran  teoritis  menunjukan  tentang  pola  pikir  teoritis 

 

terhadap pemecahan masalah penelitian yang ditemukan yang didasarkan pada 

teori-teori yang relevan, sebagai dasar pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini 

mencoba mengetahui pengaruh pemahaman agama dan pelayanan terhadap 

keputusan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah(Studi Kasus pada PT 

BankMuamalat  Tbk  Cabang  Kendari).  Agar  penyusunan  penelitian  ini  lebih 

terarah  maka  dibutuhkan  adanya  kerangka  berfikir  yang  terperinci.  Kerangka 

berfikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Pemahaman 

Agama 
(Variabel X1) 
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Pelayanan 

(Variabel 

X2) 

 

 
Minat 

Transaksional 

Y.1.1 
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1.2 
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PrefrensiY.1.3 

 
Minat 

EksploratifY.1. 

4

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.1 
Krangka Pikir 

Keterangan: 

 
3.   Variabel  dependen  di  dalam  penelitian  ini  adalah  keputusan  masyarakat 

 

menggunakan jasa perbankan syariah (Variabel Y) 

 
4.   Variabel independen di dalam penelitian ini adalah pemahaman agama dan 

pelayanan. 
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